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AMERIKA.

Amerika is de naam van het westelijk halfrond. De ontdekking van

dit werelddeel — welks bestaan zelfs den meest ontwikkelden volken der

oudheid verborgen bleef, zijn we verschuldigd aan een gelukkig dwaalbe-

grip en de koene daad van een door godsdienstijver gel-eiden Italiaanschen

zeevaarder, den onsterfelijken Christophorus Columbus.

Letten we op de gesteldheid van bet Amerikaansche vasteland, dan valt

ons het karakteristieke van zyn ligging — in meridiaan-richting — terstond

in het oog. Ten gevolge hiervan strekt het zich uit door alle aardgordels,

met uitzondering alleen van den antarctische — en wel over een lengte

van bijna 15000 kilometers. De oostkust wordt bespoeld door den Atlan-

tischen, de westkust door den Grooten Oceaan. Aan zijn beide uiteinden

nadert het de polen onzer planeet meer dan eenig ander werelddeel, zoo-

dat we reeds van te voren weten, aldaar landstreken te zullen aantreffen,

arm aan bewoners en ongeschikt voor ontwikkeling. In het noorden nadert

het nog niet onderzochte, door eeuwig ijs ingesloten eilandengebied de pool

nog meer dan de minder uitgestrekte Archipel van Vuurland in het zuiden.

Een binnenzee, midden in het werelddeel gelegen, (Zee der Antillen en

Golf van Mexico) deelt Amerika in twee bijna even groote deelen, verbonden,

of zoo men wil, gescheiden door de rijk gelede landengte van Panama, die,

naar het zuiden toe in breedte afnemend, op het smalste gedeelte slechts

45 kilometers breed is.

Zooals de scherpzinnige Karl Kitter, dien we bij deze be,schouwingen

meenden te moeten volgen, opmerkt, bestaat er een onmiskenbare overeen-

komst tusschen den horizontalen vorm en de kusten van beide deelen van

Amerika. Beiden vormen een driehoek met de basis naar het noorden en

den scherpsten hoek naar het zuiden. Tengevolge van dezen eigendomme-

lijken vorm, bestaat in Amerika slechts geringe tegenstelling tusschen het oos-

ten en het westen, want beide kusten vertoonen een tamelijk groote overeen-

komst. Toch verkreeg het oosten een belangrijk overwicht op het westen

en wel hoofdzakelijk daardoor, dat de door den Grooten Oceaan bespoelde
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westkust, in rijkdom van geleding, nog achter staat bij de Atlantische

kust. De eerste toch bezit slechts in het verre zuiden en in het hooge

noorden talrijke fjorden, welke als gevormd in een ver achter ons liggende

ijsperiode, overal in grooten getale bij elkander gevonden worden en tot

hooge breedten beperkt zijn. Toch is het overwicht van Amerika's oost-

kust slechts ten deele een gevolg van de natuurlijke gesteldheid van het

werelddeel. Dat overwicht toch ontwikkelde zich eerst sedert het vasteland

betreden werd door Europeanen, die zich natuurlijk het eerst nederzetten

op de naar hen toegekeerde zijde. Daarentegen heeft Amerika's westkust

het voordeel van een zeldzaam zacht klimaat, evenals de westkust van Eu-

ropa. En gelijk in de Oude Wereld, de oostkust van Siberië en China een

veel lagere gemiddelde temperatuur aanwijst, dan de westzijde van Europa,

zoo is in de Nieuwe Wereld hetzelfde 't geval met de kusten langs den

Atlantischen Oceaan. Het klimaat van Canada en Labrador is ruw en on-

herbergzaam, terwijl onder den zelfden breedtegraad, aan de romantische

oevers van de Columbia, sneeuw een groote zeldzaamheid is. Voor de voor-

malige beschaafde volken der Nieuwe Wereld had echter de smalle arm van

den Atlantischen Oceaan even weinig waarde als het breede bekken der

Zuid-zee. Intusschen moet men Karl Bitter toestemmen, dat het noord-

oosten van Amerika, door zijn natuurlijke gesteldheid, windstelsel, stroom-

gebieden en klimaat van den aanvang af veel meer overeenkomst had met

Europa dan met zijn eigen zuidelijk deel.

Zuid-Amerika, slechts weinig kleiner dan het vasteland van het noordelijk

deel, bestaat uit een weinig gelede land massa, die den vorm heeft van

een rechthoekigen driehoek. Bij veel afwijkingen vertoont zijn omtrek ook

veel overeenkomst met die van zijn oostelijken nabuur — Afrika. Evenals dit,

is het een eenvormig, afgerond vastland met een zeer geringe kustont-

wikkeling, in vergelijking van zijn oppervlakte. Ook in Zuid-Amerika ont-

breken schiereilanden, landengten, landtongen en noemenswaardige eilanden

in de nabijheid. Het heeft even weinig geleding als Afrika en Nieuw-

Holland. Deze drie vastelanden van het zuidelijk halfrond vertoonen, ten

opzichte van hun kustvorm, de grootst mogelijke overeenkomst. Door den

onvergelijkelijken eenvoud van z^"n natuurlijke gesteldheid, is geen ander

werelddeel zoo buitengemeen geschikt voor de studie van en het onderzoek

van de physische gesteldheid der vastelanden. Minder dan elders aan

storingen onderhevig, doen de verschijnselen in zijn dampkring en in zijn

bodem zich volkomen normaal voor. Elk onderdeel der natuurkundige

aardrijkskunde vindt hier een ontzaglijk uitgestrekt veld voor zijn onder-

zoekingen, een veld, waarop het de verschijnselen slechts voor 't grijpen

heeft. Daarenboven dankt het aan zijn plastische grondgesteldheid en zijn

rijkdom aan reuzenstroomen een welig plantenrijk en een krachtig ontwik-

kelde dierenwereld»

De Archipel van Vuurland of Tierra del Fuego werkt volstrekt niet

gunstig op het woeste tafelland van Patagonië, dat zich wigvormig naar het

zuiden uitstrekt. Ofschoon in zijn onmiddellijke nabgheid gelegen, is het

bestaan van die eilanden-groep toch zeer zeker een nadeel voor het zui-

delijk deel van Amerika. Vooreerst is de straat, die haar van het vaste-

land scheidt, met klippen en rotsen als bezaaid en bovendien zijn haar
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ligging en haar natuurlijke gesteldheid zoo onvoordeelig mogelijk. Dezé

groep toch maakt de vaart om Zuid-Amerika moeilijk en gevaarlijk. En

door het gure klimaat is zij ongeschikt om een zich ontwikkelend volk

tot woonplaats te verstrekken. De eenige belangrijke en gunstig gelegen

eilanden-groep is die der Antillen, gewoonlijk West-Indië genoemd, welke

alle eilanden omvat, die de Amerikaansche binnenzee van het vasteland schei-

den, benevens die, welke in die zee verspreid liggen. Doch deze archipel komt

het noorden van het werelddeel veel meer ten goede dan het zuiden, zoowel

door haar natuurlijke gesteldheid als door de ligging der grootere eilanden-

groepen.

; - Heden ten dage is Noord- Amerika het zuiden van dit werelddeel ver

vooruit in beschaving. Trouwens zien we overal het noordelijk halfrond

in dat opzicht het zuidelijke voorbij streven. En toch is het tropische

Zuid-Amerika veel ryker aan natuurschatten, dan het met een gematigd

klimaat bedeelde Noord-Amerika. Het laatste daarentegen heeft een

sterker kustontwikkeling en een gunstiger geleding
,

diep insnijdende

zeeboezems en golven en is ook rijker aan eilanden, 't Spreekt van zelve,

dat we Groenland beschouwen als een deel van Noord-Amerika, daar het

denkbeeld van den poolvaarder Elisa Kent Kane, om Groenland, waarvan

het thans vaststaat, dat het een eiland is, als zesde werelddeel te beschouwen,

tot dusverre niet veel bijval vond.

Het noord-oostelijk deel van Noord-Amerika is, zij 't ook op kleine schaal,

overal rijk geleed door diep indringende bochten en breede riviermonden.

Dit karakteriseert de geheele kust der Vereenigde Staten en van Canada.

Dat al deze insnijdingen naar den Atlantischen Oceaan en het beschaafde

Europa gekeerd zijn is voor Noord-Amerika een belangrijk voordeel, daar

de oostkust van dit vasteland vooral daaraan zijn gunstigen toestand te

danken heeft. Dat eenige zijner grootste golven door haar ligging op zeer

hooge breedte, ten opzichte van klimaat en toegankelijkheid, te wenschen

overlaten, werkt natuurlijk nadeelig.

De geringste kustontwikkeling van Noord-Amerika is naar het westen

gericht, naar de eenzame, polaire Behringzee. Bij den noordelijken ingang

van deze zee, de bekende Behringstraat, naderen Azië en Amerika elkander

tot op 96 kilometers in de Oostkaap en kaap Prince of Wales. Tot de

westelijke geledingen behooren het Amerikaansche schiereiland der Tsjoektsjen,

het dorre rif Aljaska, dat zich in de Aleutische eilanden tot aan Kam-

schatka voortzet en met deze de Behringzee ten zuiden afsluit en eindelijk

het veel zuidelijker gelegen schiereiland Neder-Californië.

Nu we alzoo kennis hebben gemaakt met den horizontalen vorm van de

Nieuwe Wereld, willen we een blik werpen op haar vertikalen vorm, zooals

deze door het reliëf harer gebergten en de richting van haar waterstelsels

wordt daargesteld. Een slechts oppervlakkige beschouwing van de kaart

is voldoende om te zien, dat de grootste verheffing van den bodem op

Amerika's westkust gevonden wordt. Daar strekt zich over de reusachtige

lengte van bijna 15000 kilometers een schjjnbaar onafgebroken bergketen
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uit. Een meer nauwkeurig onderzoek echter doet zien, dat er geen sprake

kan zijn van zulk een onafgebroken samenhang ; want voor nog betrek-

kelijk korten tijd, in de zoogenaamde tertiaire periode, was er geen landengte,

maar een zeeëngte van Panama, langs welke de wateren van den Atlan-

tischen en die van den Grooten Oceaan zich met elkaar vermengden. De

gebergten zijn steeds jonger dan de vastelanden waarop ze zich uitstrekken.

Zoo moet dan ook de opvulling van die vroegere opening, de inzinking,

waarover de 19e eeuw den spoorweg van Colon naar Aspinwall aanlegde

en die den Atlantischen Oceaan en de Stille Zuidzee voor eeuwig scheidt, als

een kunstmatige sluiting beschouwd worden. In waarheid vormen ISl oord- en

Zuid-Amerika twee volkomen verschillende wei'elden, twee afzonderlijke

vastelanden, die eerst zeer laat door de natuur aan elkaar gehecht zijn.

In onze eeuw van koene en titanische ondernemingen heeft men het denk-

beeld opgevat deze vereeniging weêr te verbreken. Inderdaad is zij een

geduchte hinderpaal geworden voor het rusteloos vooruitstrevend wereld-

verkeer, daar zij den tijdroovenden en kostbaren omweg om kaap Hoorn

noodzakelijk maakt, door een sombere, door felle stormen gezweepte zee-

woestenij.

Vergeten we intusschen niet, dat de natuur, door de Midden-Amerikaan-

sche zeeëngte af te sluiten, wel is waar het tegenwoordige geslacht een

uitnemende handelsweg ontnam, maar ons werelddeel daarvoor ruimschoots

schadeloos stelde. Daardoor toch schonk zij het den zegenaanbrengenden

golfstroom, aan welke Europa zijn gunstig klimaat, die voorwaarde voor

zijn ontwikkeling te danken heeft. Eerst door de scheiding van beide

oceanen werd het mogelijk, dat hij Europa's kusten bereikte. Zoo oefende

de vorming van de Nieuwe Wereld een beslissenden invloed uit op den

toestand van de Oude.

Waar Noord- en Zuid-Amerika oorspronkelijk twee op zich zelf staande

landmassa's vormden, is het niet meer dan natuurlijk, dat de groote berg-

ketenen die deze doorsnijden een verschillend karakter vertoonen.

In Zuid-Amerika trekken de Cordillera's de los Andes, met hare met

eeuwige sneeuw bedekte vulkanen, 't eerst de opmerkzaamheid tot zich.

Ofschoon juist in deze keten de hoogste toppen van het Amerikaansche

vasteland gevonden worden, behooren toch de Andes tot de jongste ophef-

fingen van de aardkorst en hebben daarom geen invloed uitgeoefend op

de vorming van het overig deel van Zuid-Amerika. Even als alle jongere

gebergten liggen zij aan den rand van het oudere vasteland, „d. w. z. aan

den oever der zee en in symetrische orde, hier en daar mot drievoudige

pai'allelketenen. Aan de zijde van den oceaan zijn zij steiler dan aan

die van het vasteland, alwaar zij terrasvormig naar Brazilië en het la

Plata-gebied afdalen. Aan den kant van den Atlantischen Oceaan treffen

wij weder bergrugggen aan, die wel is waar zich bij lange na niet zoo hoog

boven den zeespiegel verheffen als dt* Andes, doch deze laatsten daarentegen

verre overtreffen in ouderdom van formatie.

Het zelfde verschijnsel vinden we in Noord-Amerika terug. Ook daar

is het Alleghanij- of Apalctchen-gehergte, aan de Atlantische zijde, lager dan

het hooge Rots-gébergle {Rocky Mountains) ; en ook dit laatste ontbreekt

het, evenmin als den Andes, aan vulkanische werkingen. Ook dit gaat
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over in hoogvlakten met een gemiddelde hoogte van 1000 meters boven den

zeespiegel, welke hoogvlakten oorzaak zijn, dat de inzinking van het Missis-

sipi-dal meer aan de zijde van het Alleghany-gebergte gelegen is. Zoo

vinden we dus, zoowel in het noordelijke als in het zuidelijke deel der beide

westelijke halfronden, in algemeene trekken, de zelfde plastische vormen

nagenoeg onveranderd terug. Aan de Atlantische kusten , dus aan de

kusten waarop de passaatwinden staan, zegt O. Peschel, komen slechts geringe

grondverheffingen voor, over welke de Atlantische luchtstroomen kunnen

henen strijken^ zonder veel van hun waterdamp te verliezen. Integendeel

wordt deze naar den meteorologischen achtergrond van het vasteland mede-

gevoerd, waar ze, in de nabijheid van den tegenover gestelden oceaan, wordt

afgezet op de hellingen van de Cordilleras en van het Eotsgebergte. Daar-

door kunnen zich stroomen ontwikkelen als de MississipiDi, de Amazonen-

rivier en de tweelingstroom der Rio de la Plata.

Van de monding der St. Laurens-rivier tot aan Vuurland, voert Amerika

het grootste gedeelte van zijn watermassa naar den Atlantischen Oceaan.

Het noordelijk deel van Noord-Amerika behoort tot het gebied van de

Poolzee, terwijl langs de geheele westzijde van het vasteland, die betrek-

kelijk slechts weinig beteekenende stroomen bezit, het water naar den

Grooten Oceaan afvloeit.

Ten noorden van den kreeftskeerkring strekken zich in Noord-Amerika

twee continentale gebieden uit. Eveneens vinden wij in Zuid-Amerika

twee zulke gebieden , met ware steppenrivieren en zoutwatermeren en een

derde op het hoogste plateau der Andes, ter hoogte van 3900 meters.

Slechts de drie genoemde reuzenstroomen : de Mississippi, in Noord-, de

Rio de la Plata en Amazonenrivier in Zuid-Amerika, hebben eene overwe-

gende belangrijkheid, zoowel met het oog op het voorkomen van het land,

als ten opzichte van het verkeer. De laatstgenoemde is de machtigste

stroom der aarde. Biedt zijn rijkdom aan zijrivieren Zuid-Amerika een

buitengemeen groot voordeel, een in 't oog vallend gebrek aan meren

staat daar tegen over. Daarentegen kan zich, wat aangaat de menigte

stilstaande wateren, geen werelddeel met Noord-Amerika meten. Reeds

het zoogenaamde gebied der )igroote meren" weegt wel tegen een kleine

binnenzee op. Maar bovendien zullen we in het verre noorden, in Britsch

Amerika een geheele reeks aanzienlijke waterbekkens leeren kennen, tegen-

.

over welke het veelbesproken Groote Zoutmeer in den Mormonenstaat ütah

tot een onbeduidenden waterplas inkrimpt.

Ingesloten tusschen twee ketenen van het Rotsgebergte, vormtTiet boven-

genoemde, zoutrijke hoogland ütah in Noord-Amerika de eenige vlakte, die

den naam van woestijn kan dragen. De luchtstroomen, die hun waterdamp

op de beide hellingen van het Rotsgebergte achterlaten, strijken als droge

winden daar over henen. In Zuid-Amerika vinden wij de Atacama-woestijn,

gelegen in den gordel van den zuid-oost passaat, welke laatste bij het

overtrekken van de Andesketen alle waterdamp verliest. Buiten deze kan

Amerika geen werkelijke woestijnen aanwijzen. Want de vlakten, welke

prairieën genoemd werden door de eerste Fransche kolonisten in Noord-

Amerika, zijn evenmin woestijnen als de savannen van de uitgestorven

bevolking der Antillen, de Uano's van de Creolen van Venezuela, de campos



geraes der Brazilianen en de pampa's van de bewoners der Eio de la Plata.

Al deze benamingen duiden een soort van steppe aan. En in werkelijkheid

is aan de la Plata b. v. het gebrek aan boomen zoo groot, dat Buenos-

Ayres en Montevideo tot voor korten tijd, hun timmerhout uit Noord-Amerika

moesten aanvoeren. Slechts in de nabijheid van water treft men bosschen

aan en de Noord-Amerikaansche prairieën kenmerken zich dan ook door de

afwezigheid van houtgewas en door gebrek aan besproeiing tevens. Het ligt

voor de hand hoe deze gesteldheid van den bodem, in vereeniging met den

vorm van het land in het algemeen, een diep ingrijpenden invloed op zijne

bewoonbaarheid moest uitoefenen, een invloed waarop we te letten zullen

hebben bij de beschouwing der afzonderlijke landen. Om slechts één voor-

beeld te noemen, merken we op, dat men daar waar woestynen zijn ook

rooversvolken vindt. Karakteristiek nu is 't wat Peschel opmerkt, dat

namelijk de gevaarlijkste roovers onder de Roodhuiden — de Comanchen

en Apachen — de meest dorre streken van het vasteland der Nieuwe Wereld

afloopen : Nieuw-Mexico, de Llano-estacado, Chihuahua, Arizona, Sonora en de

Gila-vallei. In het zuiden maken zich de rooverhorden der bereden Pata-

goniërs gevreesd en zoo de mate van verwildering slechts een weinig toe-

nam, dan zou het rooversinstinct, dat alle steppeuvolken eigen is, zoowel

de Llanero's van Venezuela als de Gaucho's der Pampa's in Troechmenen

veranderen.

Zoo zijn we ongemerkt van de algemeene beschouwing der vormen,

waarin de natuur zich in Amerika openbaart, terecht gekomen bij den

mensch, het merkwaardigste gewrocht der schepping, waar we hem ook

aantreffen. Amerika nu is het vaderland van den rooden man, die in talloos

vele stammen verdeeld, door de Europeanen tamelijk onjuist met den naam

van Indiaan bestempeld wordt. Zijn kenmerkende eigenschappen zullen

ons herhaaldelijk bezig houden en niet zonder verbazing zullen we de meest

verschillende trappen van ontwikkeling bij hem vertegenwoordigd vinden. Of

de Indiaan de oorspronkelijke bewoner, de autochtoon van Amerika is, is niet

met zekerheid uit te maken, ons zij 't genoeg, dat we vóór hem geen andere

menschen in de Nieuwe Wereld kennen. Meer en meer wint het gevoelen

veld, dat het roode ras een tak is van Aziatische volken, van welke het

zich in voorhistorische tijden heeft losgescheurd en waarmede het, in meer

dan een opzicht, punten van overeenkomst aanbiedt. In dat geval betraden

zij Amerika als landverhuizers, even goed als later de Europeanen.

Nevens hen wonen in het verre Noorden de Eskimo's, die op de eilanden-

wereld der Poolzee aan de uiterste strooken van het vasteland een kom-

mervol bestaan voortslepen. Tusschen hen en de Indianen bestaat in 't

minst geen verwantschap. Zij vormen een op zich zelf staanden stam, die

nimmer een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het westelijk

halfrond. Evenmin hebben zij het ooit tot een zekeren — zij 't dan ook

eigendommelyken — trap van beschaving gebracht, zooals dat het geval is

geweest met enkele Indianenstammen. Maar ook de laatsten schijnen geen

toekomst meer te hebben en gaan een zekeren ondergang tegemoet, althans
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in die streken waar de taaie Angelsaks hen met ploeg en zaad, met kruid

en lood, met spoorwegen en telegraaflijnen den bodem betwist.

De landverhuizing van Europeanen naar Amerika heeft op de Nieuwe

Wereld tweeërlei stempel gedrukt, naarmate Germaansche of Eomaansche

volken haar in bezit namen. Van daar, dat men met grond kan spreken

van een Germaansch en een Eomaansch of Latijnsch Amei'ika. Is den

Germanen wat de oppervlakte aangaat, een veel beperkter gebied ten deel

gevallen dan den Spanjaarden en Portugeezen
,

zij zijn de eenigen , wie

het gelukt is een beschaving in 't leven te i'oepen, die wel niet in alle,

maar tocd reeds in vele opzichten zich meten kan met de ontwikkeling

van het oude Europa.

Wij vleien ons, dat onze beschrijving van de afzonderlijke landen en volken

van Amerika den sleutel aan de hand zal doen tot oplossing van dit merk-

waardig raadsel, waarom de Amerikaansche Germanen alleen zich in dit

voordeel verheugen. Aan de andere zijde echter zal zij doen zien, hoe de

meening, dat het hun ooit zou kunnen gelukken hun heerschappij met een even

gunstig gevolg over het geheele werelddeel te verbreiden, een ijdele waan is.

Even als in Amerika twee ongelijk ontwikkelde Europeesche stammen

wonen, bestaan er ook twee verschillende vormen van staatsinrichting ne-

vens elkander, de republikeinsche, die verreweg de overhand heeft en de

monarchale, die slechts een enkele, maar schitterende vertegenwoordiger

heeft. Het Keizerrijk Brazilië is voor Zuid-Amerika datgene, wat de Repu-

bliek der Vereenigde Staten voor de noordelijke helft van het werelddeel is.

En even als het Germaansch bloed bijna overal lijnrecht tegenover het

Eomaansche staat, zoo ook neemt onder de Eomaansche volken het Portu-

geesch element een afgezonderde positie in, welke het gevrijwaard heeft

tegen de meeste uitspattingen der Spaansche geloofsgenooten.

In de volgende bladzijden beginnen wij met de beschouwing van Ger-

maansch Amerika en wel met het belangrijkste gedeelte daarvan, de Ver-

eenigde Staten, om daarna den blik te slaan op Canada en het nog weinig

onderzochte voormalig Eussische gebied. Vervolgens denken wij ons

te wenden tot Latijnsch Amerika en van het noorden naar het zuiden

gaande, achtereenvolgens al zijne staten te doorloopen, van Mexico tot

aan Patagonië's zuidspits. Een samenhangend overzicht, van die verti-

kale vormen, die aan geheele, uitgestrekte landstreken gemeen zijn en zich

niet door staatkundige grenzen laten insluiten, moet echter aan zulk eene

beschryving voorafgaan. Uit dit oogpunt beschouwd, wordt het Amerikaan-

sche vasteland teruggebracht tot drie gebieden, die zeer duidelijk van

elkander onderscheiden zijn. Het eerste omvat de breede massa van Noord-

Amerika, ongeveer tot aan de Mexicaansche grenzen. Tot het tweede ge-

bied, zoowel in klimaat als in topografische gesteldheid sterk van het eerste

afwijkend, behooren Midden- of Centraal- Amerika, den Mexicaanschen Bond-

staat daaronder begrepen en de eilandengroep der Antillen. Het derde

eindelijk bestaat uit Zuid-Amerika, dat op zich zelf een onafscheidelijk

geheel vormt,

In overeenstemming met de bovengenoemde indeeling, gaan we dan nu

in de eerste plaats over tot de beschouwing van Noord-Amerika.



NOORD-AMERIKA,

Dat gedeelte van Noord-Amerika, dat zich uitstrekt ten noorden van de

Golf van Mexico
,

op ongeveer 40*^ N.B., vormt, uit een geographisch

oogpunt beschouwd, een ondeelbaar geheel. Staatkundig bestaat het uit

twee bijna even groote gebieden : de republiek der Vereenigde Staten

en de aan de Britsche kroon onderworpen gewesten. In het zuiden, d. i.

aan de zijde der tot Midden-Amerika behoorende republiek Mexico, wordt

de grens gevormd door den benedenloop van den Rio Bravo del Norte, van

af El Paso del Norte tot aan zijn uitwatering in de Golf van Mexico, bij

Matamoros. Van af El Paso del Norte tot aan den Grooten Oceaan is de

grens geheel willekeurig getrokken en loopt door landstreken, die een na-

tuurlijke verbinding vormen tusschen Noord- en Midden-Amerika en met

het oog op hare gesteldheid, met evenveel recht tot het een als tot het

ander gerekend kunnen worden. Overigens wordt Noord-Amerika aan alle

zijden door de golven van den cceaan bespoeld, ten oosten door den At-

lantischen, ten westen door den Grooten Oceaan en ten N. door de Noor-

delijke IJszee, welke in de Hudsons-baai een insnijding maakt, die ver naar

het zuiden doordringt. Deze noordelijke kust, die een vrij onregelmatig be-

loop heeft, strekt zich ongeveer langs den 70'"^" graad N.B. uit en heeft

reeds in hooge mate een poolklimaat, ja zelfs het groote schiereiland La-

brador, dat zich tot op 66^ N.B, uitstrekt, behoort tot de meest onher-

bergzame deelen der aarde. En de uitgestrekte Archipel tusschen Amerika's

noordkiist en het nog slechts ten deele bekende Groenland, behoort geheel

en al tot de poolstreken.

Tusschen 30^ en 60'' N.B. volgt de oostkust van Noord-Amerika een

bijna rechte lijn, met een zwakke afwijking in een richting van het zuid-

westen naar het noord-oosten. Alleen het noordelijk en het zuidelijk deel

van deze kust vertoont een sterk ontwikkelde geleding. In het noorden

dankt het deze aan de Golf van St. Laurens, de monding van de gelijk-

namige rivier, het aanzienlijke en fjordenrijke, maar langzaam wegzinkende

eiland New-Foundland en het schiereiland Nieuw-Schotland of Acadia, dat

door een smalle landtong met Nieuw-Brunswijk is verbonden. Hiertusschen

in liggen de kleine eilanden kaap Breton, Prins Edward en Anticosti
;

het laatste is een overblijfsel van een aloud vasteland. Al deze forma-

ties rusten op een ondiepen zeebodem. Alleen midden in de Golf van St.

Laurens heeft de stroom een gleuf doen ontstaan, welker diepte meer dan

100 vademen (180 meters) bedraagt. Trouwens langs de geheele oostkust
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is de zee ondiep. Eerst op een afstand van 100—120 kilometers van

de kust wordt een diepte van 100 vademen gevonden. Het meeste voor-

uitstekende punt van deze kust vormt kaap Hattems, op 35" 14' 30" N.B.,

het uiteinde van een der kleine lagunen-eilanden, die zich in een onafge-

broken reeks uitstrekken voor de Pamlico-sond en de Golf van Alhemarle^

(tusschen Kaap Henry en Kaap Fear). Nog moet op deze kust genoemd wor-

den Kaap God, het uiteinde eener landtong in Massachusets, (20*' 2' 22" NB.

en 70*^ W.L. van Greenwich) , "benevens eenige inhammen en baaien.

Van het noorden naar het zuiden gaande, noemen we vooreerst de Long-

Island-Sond, tusschen het vasteland en het gelijknamige eiland, op welk

laatste Newyork's zusterstad Brooklijn ligt. Hier vormt de mond van de

schoone Hudson de reede van Newyork. Verder volgen de Delaivare-haai,

tusschen New-Jersey en Delaware en de diepe Ghesapeake-baai, die de

wateren opneemt van de Susquehanna en van den machtigen Po^omac. De

gewichtigste geleding in het zuiden vormt het schiereiland Florida. Met hoogst

schadelijke moerassen bedekt, komt dit schiereiland, door zijn beslist zui-

delijk karakter den heeten aardgordel het meest nabij, en zijn zuidpunt

Kaap Sable is dan ook nog s'. echts ongeveer 15 kilometers van den 28sten

breedtegraad verwijderd.

Is de oostzijde arm aan geledingen, in nog hooger mate is dit het geval

met Noord-Amerika's westkust. De geheele kuststreek der Vereenigde

Staten, van af de onbeduidende Golf van San Diego in het zuiden tot aan

den mond van den Oregon, biedt geen enkel punt ter beschouwing aan. Te

nauwernood wordt de eentonigheid der kustlijn hier en daar verbroken

door een paar nietige eilandjes, met welker namen het onnoodig is het

geheugen te belasten. Alleen de Golf van San Francisco, die in haar noor-

delijkst deel den 38sten breedtegraad overschrijdt, dringt diep in het land.

Deze baai was als geschapen om die tooverstad te doen ontstaan, welker

naam in onze gedachte onafscheidelijk verbonden is aan de zucht naar goud.

Meer naar het noorden wordt de kustontwikkeling belangrijker. Hier vinden

we vooreerst het langwerpige Van Gouvers- eiland, door de Fuca-Sond van

het Washingtón-gehied en door de Koningin Charlotte-Sond van het vas-

teland van Britsch Noord-Amerika gescheiden. Op den 40sten breedtegraad

begint een eigenaardige fjordenvorming, welke terstond doet denken aan

de scheeren van Noorwegen, wanneer we althans de Puget-Sond buiten

rekening laten. En niet alleen vinden we hier de gekartelde kust van

Skandinavië terug, ook de thans talrijker wordende eilanden als Koningin

Gharlotte- eiland, Prins van Wales-eiland, Sitha, Nieuw-Archangel of de

Thlinkiten-Archipel wijzen op een gelijke kustvorming. Het zelfde karakter

behoudt de kust ook hooger op, waar zij met breede bochten in het schier-

eiland Aljaska overgaat. Tot 1867 heerschte de Eussische Czaar over

het noordwestelijk deel van Amerika, Sedert werd het land aan de Ver-

eenigde Staten verkocht en de naam van het kleine schiereiland op het

geheele gebied overgebracht. Tusschen Aljaska en het vasteland van Azië

strekt zich de gordel der Vossen- eilanden en der Aleuten uit.

Hiermede zijn we gekomen in streken, die tot de minst bezochte op

aarde behooren. Hoeveel belangwekkends cok deze schijnbare wildernissen

nog bevatten, zullen we te rechter plaats nagaan. Overschrijden we thans den
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poolcirkel en besluiten we onze rondreis door een blik te slaan op het

noordelijkst gebied van Amerika. Op deze kust vinden we één zeer op-

merkelijk punt, daar namelijk, waar een werkelijke reuzenstroom van Ame-
rika's poolgewesten, de Mackenzie, zijn wateren vermengt met die van de

Noordelijke IJszee. Ten oosten van zijn monding tot aan het hooge schier-

eiland Boothia Felix, dat de magnetische noordpool in zijn schoot ver-

borgen houdt, biedt het beloop der kust een groote afwisseling aan, maar

is, bij gebrek aan een nauwkeurige opname, niet overal met zekerheid be-

kend. Het nog oostelijker gelegen schiereiland Melville sluit, in vereeni-

ging met het eiland Southconpton, de Hudsonshaai aan de noordzijde. Deze

baai neemt de wateren op van de meeste groote stroomen van Noord-

Amerika.

HET TAFELLAND VAN NIEUW-MEXICO EN

DE COLORADO-W0EJ)TIJN,

Het aldus omschreven gebied vertoont een rijke afwisseling van hoogland

en laagland en de verhouding tusschen die beide vormen is , uit een ge-

ographisch oogpunt, van het grootste belang.

Voortgaande in de richting, die we tot dusverre gevolgd hebben, beginnen

wij met de beschrijving van de grondverheffingen in bet zuiden, daar waar het

Siërra i¥ac?re-plateau, ten westen van de Rio grande del Norte, de verbinding

vormt tusschen de gebergten van Mexico en die van Noord-Amerika. Daar-

mede betreden we de gebieden Arizona en Nieuw-Mexico, welk laatste

van het noorden naar het zuiden door de genoemde Rio Grande doorsneden

wordt. Deze heeft een linker-zijrivier, de Rio Pecos, die van haar bron af,

door geheel Nieuw-Mexico henen, evenwijdig met den hoofdstroom voort-

loopt en eerst in Texas, bij Patas-Blancos met hem samenvloeit. Deze

beide stroomen liggen op een afstand van 170 tot 200 kilometers van el-

kander en op deze tusschenruimte verheffen zich verscheidene bergketens,

die zich wederom evenwijdig aan elkander uitstrekken. Voor een deel

liggen dezen dicht langs den oever van den hoofdstroom, voor een ander

deel vormen zij een waterscheiding, over welke een bergpas van uit het

Pecos-dal naar dat van de Rio Grande voert. Verder vinden we nog in

het Mexicaansche gebied het Apachen-gebergte, met de Wilderozen-pas,

dat zich aan het Salt-Plain en het Guadeloupe-gebergte aansluit. Tal van

kleine siërra's kunnen in Nieuw-Mexico beschouwd worden als de voort-
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zetting van deze grondverheffingen. Dezen vormen intusschen geen samen-

hangenden bergrug, maar hebben het voorkomen van losgescheurde, op zich

zelf staande gedeelten van een gebergte, dat slechts in de verbeelding be-

staat. De bodem is hier aanmerkelijk gerezen en neemt naar het noorden steeds

in hoogte toe. De hoofdstad van Nieuw Mexico, Santa-Fé, aan de gelijk-

namige kleine zijrivier van de Eio Grande, ligt reeds meer dan 2000 meters

boven den zeespiegel. Geheel Nieuw-Mexico en in nog hooger mate het

ten westen daarvan gelegen Arizona, zijn eigenlijk niets anders dan hooge

tafellanden. De Rio Grande, de Gila en de Rio Colorado, welke laatste

Arizona van Californië scheidt, maken daarin diepe voren. De belangrijkste

der genoemde rivieren is de Colorado. Haar stroomgebied bestaat uit een

opeenvolging van vlakke terrassen, die zich van 1200 tot 2150, hier en

daar zelfs tot 2500 meters hoogte verheffen. Zij hebben steile hellingen en

zijn geheel en al ontbloot van plantengroei, zoodat tusschen den 36sten

en 42sten breedtegraad slechts artemisiën-struiken voorkomen. Alleen en-

kele rivierdalen maken hierop een uitzondering. De rivieren vormen in

deze hoogvlakte slechts diepe voren en juist zij hebben deze woestijnen doen

ontstaan. Immers de toch reeds geringe hoeveelheid regen zakt, onmid-

dellijk nadat zij gevallen is, in deze gleuven weg. De hoogvlakten, die tot

het gebied van de Colorado behooren, hebben eene hoogte van 2100 meters

boven den zeespiegel. Toch heeft deze stroom in zijn bovenloop een diep

bekken uitgegraven, van waaruit hij zich een doortocht heeft gebaand dwars

door den groeten Caüon, waarin zich voor korten tijd nog geen menschelijk

wezen had gewaagd, In IS! oord-Amerika verstaat men onder den naam

van Canon een zeer enge kloof van aanmerkelijke diepte. De wanden

aan weerszijden van de Colorado verheffen zich meestal loodrecht , tot een

hoogte van 900 tot 1500 meters. Deze en alle dergelijke kloven in het

tafelland zijn door de stroomen uitgeslepen, want aan beide zijden liggen de

aardlagen regelmatig boven elkander. Als toonbeeld van deze grootsche

kloven van Noord-Amerika, die we in het Rotsgebergte tot in het hoogste

noorden zullen aantreffen, kan de Aravaypa- Canon in Arizona gelden,

waarvan we de beschrijving laten volgen, die we ontleenen aan de hand

van W. A. Bell, die met eenige landmeters deze streek doorreisde en opnam,

ingevolge een opdracht van de Kansas-Paeific-spoorwegmaatschappij.

Volgens zijne beschrijving is het voorkomen van de kloof gedurende het

eerste uur gaans volstrekt niet schrikwekkend. Hare wanden zijn slechts

150 M. hoog en alleen aan de eene zijde verheffen zij zich loodrecht, ter-

wijl zij aan de andere zijde glooiend oploopen. Na verloop van een urn-

gaans echter worden de wanden steil aan beide zijden, doch bestaan voor-

eerst nog uit ruw opeengestapelde bergmassa's, zooals we ze zouden noemen,

zoo we ze in Zwitserland aantroffen. De mond van den caiïon ligt 1027

M. boven den zeespiegel en het einde bij Camp Grant op 662 M., wat dus

een daling aanwijst van 365 M., op een afstand van 43| K.M. De stroom

maakt een steeds dieper insnijding, waardoor telkens andere aardlagen bloot

komen. Op de conglomeratie-banken volgt dus zandsteen en daarna gra-

niet. Voor zoover daar plaats voor is, tooit een krachtige plantenwereld

het dal. Biezen , grasvelden en jonge booraen bedekken den bodem en

daarboven verheffen edeler stammen hunne toppen ten hemel, als wilden
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zij over de rotswanden henen een blik werpen op de buitenwereld. Dicht

bij de eerste legerplaats stieten de onderzoekers op een paar verlaten wig-

wams en op den tweeden dag trokken zij een uitholling in den noorde-

lijken rotswand voorbij, waarin een vijftigtal personen een schuilplaats zou-

den hebben kunnen vinden. Ten westen van dit punt vertoonde de caiïon

een aantal bochten en krommingen , zoodat de reizigers zich op sommige

plaatsen rechts en links, voor- en achterwaarts door rotswanden zagen in-

gesloten. Tot dusverre was de bovenrand der wanden meestal glad ge-

weest , slechts hier en daar vertoonden zich sporen van verwering. Hoe

dieper echter het water in den bodem was doorgedrongen des te duidelijker

vertoonde zich de bouw der wanden, die hier uit twee verdiepingen beston-

den , elk 120 M. hoog. De onderste verdieping bestond uit grauwen

zandsteen , de bovenste behoorde nog tot het gebied der gerol-

massa's. In de laatste had het water holen en grotten doen ontstaan, die

niet weinig er toe bijdroegen om het aangrijpende van deze wildernis te

verhoogen. Natuurlijk moest men meer dan eens den stroom overtrekken.

Dikwijls kon men daarbij gebruik maken van omgevallen boomstammen
,

die door dienstvaardige bevers waren geveld. Deze dieren waren niet de

eenige bewoners der prachtige kloof, want somtijds zag men geheele kud-

den reebokken naar het water afdalen om hun dorst te lesschen. Hier

en daar waren de duiven en kwartels zeer talrijk en overal vertoonden zich

bekoorlijke vogels in al hun kleurenpracht en een enkele witte ijsvogel,

met vuurrooden kam.

Een andermaal was een vlucht kalkoenen in het dal neergestreken en

toen de voorste voetgangers eenige schoten op deze dieren losten , snelden

de overige leden der expeditie verschrikt toe , meenende dat zij een bende

Apachen hadden ontmoet. De knal van een geweerschot klinkt in deze

rotsspleet als het afvuren van een stuk geschut, zoo zeer wordt het geluid

versterkt door herhaalde terugkaatsing.

Op ongeveer 9V2 km. afstand van den ingang wordt de canon zoo

nauw, dat de rivier zelf het eenige begaanbare pad vormt. Daar heeft het

water in den zuidelijken rotswand een tunnel doen ontstaan van 6 tot 10

M. breedte , zoodat men onder de rotsen door moet gaan. Deze tunnel

verlatende, betreedt men een ruim keteldal, van ongeveer 15 acres opper-

vlakte, een weelderig grastapijt, hier en daar gesierd door prachtige, reus-

achtige boomen. Dit dal ligt ongeveer in het midden van den caüon en

van hier af verandert de aard der rotslagen, die hem begrenzen ten eenen-

male. Vulkanische gesteenten, afwisselend van violet tot donke'r zwart, tre-

den in de plaats van den grauwen zandsteen. Langs den rand der terras-

sen echter strekt zich een strook bazalt uit, met sterk geteekende en ge-

kartelde omtrekken, wier fantastische vormen de wallen en bolwerken der

middeneeuwsche burchten voor den geest roepen. Hier krijgt ook de plan-

tenwereld een ander voorkomen , want de eenige plant, die nog tiert op

deze steile rotswanden is de cereus giganteus, die zijn met zes armen ge-

kroonden stengel tot aan den bovensten rand der rotswanden verheft. Een

eindweegs verder komt men aan de tweede engte van de kloof, waar de

bedding der rivier zelve, over een afstand van 4 km. wederom den eenigen

begaanbaren weg vormt. Daar bestaan de wanden uit drie terrassen, tus-
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nische uitbarstingen hebben plaats gehad, alvorens de vorming der genoemde

terrassen was voltooid. In deze engten duurde de dag slechts kort, zoodat

de landmeters hun arbeid zoo vroeg mogelijk begonnen. Zoodra de zon was

ondergegaan , heerschte in den caüon een schrikwekkende duisternis , ter-

wijl in de smalle zigzagstrook, die van den sterrenhemel zichtbaar was, de

hemellichamen als diamanten fonkelden. Gelukkig werden overal mesqui-

tenboomen aangetroffen, welker hout met een heldere vlam verbrandt.

In drie vierden van den canon was men in den tijd van vier dagen

klaar gekomen met het waterpassen, doch het laatste gedeelte leverde in

dit opzicht ontzettend veel moeielijkheden op. Hier toch werd de kloof

breeder, maar was daarentegen als bezaaid met rotsblokken, van de eertijds

steile wanden neergestort , die hoogst moeilijk te beklimmen waren en bij

het landmeten het uitzicht belemmerden. Waar de wanden ongeschonden

waren gebleven, verhieven zij zich loodrecht tot een ontzettende hoogte. Op

een punt b. v., waar zy nog niet eens op 't hoogst waren, mat men 251

M. Aan het einde van den cafion gaat hij van lieverlede in een open vallei

over, waar de Aravaypa, ten gevolge van de geringe vastheid van den bodem,

onder den grond verdwijnt.

Deze schildering van een canon kan men typisch noemen. Men meene

echter niet dat hij in Arizona tot de zeldzaamheden behoort of dat hij in

zijn soort een der meest grootsche verschijningen is.
'

Tot voor twintig jaren meenden de kartographen, dat er van uit Mexico,

in noord-westelijke richting, een groote bergketen liep onder den naam van

Siërra Madre , waarvan dan het rotsgebergte de voortzetting was. Toen

echter de goudzoekers, die naar Californië gingen, meer en meer den weg

namen over Nieuw-Mexico^ om aldus de Gila en de Colorado te bereiken,

bleek het uit de berichten van al die reizigers, dat er van zulk een keten

tusschen den 32'**^'" en 34^*'" breedtegraad geen sprake was. Wel komen

in Mexico en in Nieuw-Mexico een aantal grondverheffingen voor, die den

naam van siërra dragen ; doch het woord siërra duidt aldaar niet een ge-

bergte aan met een steilen kam , de hellingen der hoogvlakten worden

aldus genoemd. Verder verstaat men onder den naam van moeder-siërra

niets anders dan een grondverhefifing , die tot waterscheiding dient. De

bovengenoemde reeks van telkens afgebroken bergmassa's nu loopt inder-

daad in noord- westelijke richting van Mexico naar Arizona ; de Eio Gila

breekt er door henen. Doch deze reeks heeft niets gemeen met het rots-

gebergte, dat twee graden noordelijker en veel verder naar het oosten in

de hoogvlakte van Nieuw-Mexico overgaat. Deze hoogvlakten dragen ge-

woonlijk den naam van mesa's (tafels). Zij bestaan uit hoiizontale lagen,

doch hun noordelijke hellingen zijn grootendeels weggespoeld. Hierop vol-

gen eerst kegelvormige bergen, daarna kegels , wier toppen zijn ingestort

en eindelijk tafellanden, waartusschen diep liggende valleien. Slechts langs

de oevers van de Rio Grande wordt landbouw gedreven, daar hij hier alleen

bloeien kan bij kunstmatige besproeiing. Meer naar het zuiden wordt

de bevolking dichter en de plantenwereld krijgt een steeds weelderiger aan

-

1. W. A. Bell. Oii ibe basiii of llie Colorado and ihe jjreai liasiii ot Norili- America. Journal

of ihe geocra|il)rcal society. London. 1869. p. 95. 1-21.
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zien, daar het dal tusschen Sauta-Eé en Mbuquerque van 1934 tot op 1463

M. daalt. En daar op die hoogte een eeuwigdurende lente heerscht, wijst

de thermometer een gemiddelde temperatuur van 22^4" R. aan. Intus-

schen meene men niet, dat Nieuw-Mexico ooit een landbouwstaat worden

zal ; de natuur wijst bier op veeteelt als op het voornaamste middel van

bestaan. Op de mesa's of tafellanden groeit een uitstekende en buitenge-

meen voedzame grassoort (Atlieropogon of Eutrimut oligostachijs) die slechts

aan dit gedeelte van Amerika eigen is. De halmen bereiken een hoogte

van 0.3 — 0.4 M. en nabij den top komen de van 0.6 tot 1 M. lange aren

hieruit rechthoekig te voorschijn. Daar grazen kudden schapen van 20000 tot

30000 stuks. Vroeger of later zal Nieuw-Mexico, ten opzichte van de wol-

productie, kunnen wedijveren met Nieuw-Holland , het Kaapland en het la

Plata-gebied, ja wellicht zal het deze landen eenmaal voorbijstreven. Ten

zuiden van Santa-Fé biedt het dal van de Eio Grande ook gelegenheid aan

tot den wijnbouw.

Zooals we reeds zeiden, is deze beschouwing van Nieuw-Mexico ook toe-

passelijk op Arizona. Alleen is het karakter van dit land nog meer berg-

achtig en verheffen zich zijn gebergten tot aanzienlijker hoogte
,
ja Ari-

zona bezit zelfs een der meest belangrijke bergen van Noord-Amerika.

Het zuidelijk deel van dit gebied wordt in de richting van oost naar west over

zijn geheele lengte doorsneden door de Eio Gila, die bij het fort IJmna

in de Colorado valt
,
op slechts geringen afstand van de uitmonding in

de Golf van Californië. Beneden den zoogenaamden Big Canon (groote

kloof) stroomt de Colorado ongeveer in de richting van noord naar zuid, doch

boven dezen maakt zij eenige scherpe bochten, waardoor zij over een aan-

merkelijke lengte evenwijdig aan de Eio Gila voortloopt. Tusschen deze

beide stroomen komen de gebergten van Arizona te zamen en vormen het

Mogollo7i-gehergte en het Woudgeherte van Francisco. In de laatste

keten verheft zich de San Francisco tot de majestueuze hoogte van

8672 M.

Ten noorden van deze bergruggen strekt zich het Colorado-plateau uit, dat

zich ook aan de noord- en westzijde van de rivier in ütah en Nevada

voortzet en overal hetzelfde voorkomen heeft. Tusschen de Colorado en

Californië ligt de zoogenaamde groote inzinking, met een oppervlakte groo-

ter dan die van Frankrijk.

Op deze eentonige vlakte vfrheflen zich overal vulkanische bergruggen

van jeugdige formatie, die allen evenwijdig loopen met het Wahsatch-ge-

bergte in Utah en de Siërra Nevada in Californië. Op een punt, waar de

inzinking 1100 km. breed is, treft men niet minder dan twintig zulke

bergketenen nevens elkander aan. Meestal bestaan zij uit vulkanische tuf-

steen, trachytisch brecciaan, trachiet en bonte poi'phiersteen en overal heeft

het water diepe voren uitgeslepen. De hoogte van deze ketenen wisselt

af van 300 tot 1200 M. boven den bodem der inzinking. De laatste, uit

verweerde vulkanische rotssoorten bestaande, is buitengewoon vruchtbaar en

levert, voor zoo verre hij geen gebrek aan besproeiing heeft, de rijkste oog-

sten op. Slechts enkele gedeelten, door de kolonisten alkali-vlakten ge-

noemd en die bedekt zijn met een laag soda-nitraat, moeten als te eenen-

male onvruchtbaar beschouwd worden.

Ir
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Deze hoogvlakten behooren tot de jongste opheffingen van Noord-Ame-'

rika. De vorming toch van het vasteland heeft ontegenzeggelijk plaats ge-

had in de richting naar de Golf van Californië toe. Deze werd steeds

nauwer , want zoowel aan haar westelijken als aan haar oostelijken oever

had zich reeds vroeger vastland gevormd. De hoeveelheid regen kan in de

nieuw ontstane ))groote inzinking" nooit groot geweest zijn. Toch schijnen

de heerschende winden vroeger vochtiger geweest te zijn dan thans, want

nieuwere soorten van zoetwaterschelpen, die op verschillende plaatsen over

groote uitgestrektheid den bodem bedekken, bewijzen, dat er vroeger meer-

dere en grootere binnenzeeën bestonden dan tegenwoordig. Die , welke

thans nog bestaan, zijn meestal periodiek en gedurende het grootste deel

des jaars uitgedroogd. Oppervlakte en waterstand beiden zijn aan sterke

afwisseling onderhevig.

Behalve dezen bevat de inzinking nog twee zoutwatermeren, die men hier

allerminst verwachten zou. Het eene, het uitgestrekte Soda- of Zoutmeer,

ligt 21 M. beneden de oppervlakte van de Golf van Californië, in de nabij-

heid van het fort Ynna. Dit is eenvoudig een overblijfsel van de Golf

van Californië, die vroeger veel dieper in het land drong dan tegenwoordig.

In later tijden schijnt zich een diiinenrij gevormd te hebben tusschen ge-

noemde golf en het soda-meer, zoodat bij het laatste geen verzanding plaats

greep. Van veel meer beteekenis is het andere zoutwatermeer, dat wegens

zijn overeenkomst met de Doode Zee in Palestina, de Vallei des Doods

{Death Valley) genoemd wordt. Het strekt zich uit tusschen 36^ en 37°

N.B. ; de grootste afstand tusschen zijn kusten ligt in de richting van het

zuid-oosten naar het noord-westen, dus evenwijdig met de kust van den

Grooten Oceaan. Ook dit meer, dat 53 M. beneden den waterspiegel

der zee ligt , strekt zich uit in de richting van de Golf van Californië,

doch is van deze gescheiden door hoogvlakten, die zich verheffen tot

een hoogte van 300 M. Het stroomgebied van deze smalle inzinking

heeft even veel oppervlakte als het koningrijk Beieren. Ofschoon een

tal van beken zich in dit meer ontlasten , heeft het toch veelal gebrek

aan water en biedt zijn droogliggende bodem slechts een sombere woes-

tenij aan.

De eigenlijke Colarado- woestijn (Colarado Desert) beslaat slechts het zui-

delijk deel van het hierboven beschreven gebied. Zij strekt zich hoofdza-

kelijk uit langs den rechteroever van de Colorado , in de richting van

Californië. Intusschen geeft een schildering van deze woestijn een treffend

beeld van de geheele landstreek. De buitengemeen vlakke oevers van de

Colorado en de geringe hoogte der boomen, die zich op grasrijke velden

verheffen en niet op kunnen schieten, dewijl ze telkens weder door het

opkomend rivierwater worden gezweept en geknakt, herinneren aan den be-

nedenloop van den Mississippi.

Wee dengene, die zich aan de troebele golven van dezen stroom toever-

trouwt. Zij zijn ware striknetten, uitgezet om den argeloozen mensch te

verschalken. Zijn verraderlijke kolken versagen zelfs den stoutsten zwem-

mer en slepen hem naar den afgrond. Het voorkomen van deze groote

woestijnrivier heeft reeds op zich zelve iets schrikwekkends. Zelfs dieren,

die eenigen tijd aan hare oevers hebben doorgebracht, vreezen haar aanblik
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en geven door snuiven en blazen hun afkeer te kennen, wanneer zij hare

wateren naderen. De hoogst vermoeiende weg langs den stroom loopt over

vuil zand. Dit verandert , wanneer men de New-river nadert. Hier

betreedt men een roodachtigen bodem , eiFen als het vlak der zee en die,

blootgesteld aan de brandende stralen der zon, zich onafgebroken uitstrekt,

zoo ver het oog reikt , zonder een spoor van plantengroei te vertoonen.

Hoe nu? zien we daar rijp! Inderdaad hebben een aantal grootere en klei-

nere witte vlekken het voorkomen er van, doch bij nadere beschouwing blijken

het ledige mosselschelpen te zijn, die bij honderdduizendtallen over deze vlakte

verspreid liggen. Zoo ver het oog reikt, strekt zich deze melancholische vlakte

uit, schitterend met een - betooverenden glans. De K"ew-river, afwijkend van

alle andere rivieren, die de aardrijkskunde ons leert kennen, heeft tot bron een

machtigen stroom, terwijl men geen monding kan aanwijzen. In de na-

bijheid van diens monding , de Colorado verlatende
,

glijdt zij rustig

voort in de woestijn, door een dal van 400 M. breedte (hier swale ge-

noemd), tot zij 22 M. beneden het vlak van den Grooten Oceaan in den

bodem verdwijnt.

DE GEBERGTEN VAN GALIFORNIÉ. DE COAST-

RANGE EN DE SIËRRA NEVADA.

In het noord-westelijk deel van de Colorado- woestijn nemen de gebergten

van Californië een aanvang. Het zijn de vulkanische ketens van de Siërra

del Monte Diablo of Coast-Range en de SierraNevada , die ongeveer even-

wijdig loopen met de kust van den Grooten Oceaan. Twee uitloopers van

de laatste strekken zich, in den vorm van een tang, tot diep in de woestijn

uit en tusschen beiden vloeien de trage wateren van de Carrizo. Dieper

in het dal naderen beide ketenen elkander met terrasvormige hellingen',

wier melancholische, bleekgrauwe bodem, hun een koud en somber voor-

komen geeft. Zooals overal in deze streken, trekken de bergketenen alle

waterdampen uit de wolken tot zich en op hare toppen neemt men dan

ook enkele kwijnende struiken waar, die in de zon als groene vlammen

flikkeren. Hier en daar verheft zich een bergtop, welks vuurhaard door

verborgen waterstroomen gebluseht schijnt te zijn en waarop enkele groene

struiken tieren, die een eigenaardig contrast vormen met de kille naakt-

heid dezer tropische ijskegels.

De genoemde kustgebergten begrenzen langs de geheele westzijde het
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kolossale tafelland, dat zich van Mexico af, over Nieuw-Mexico, Arizona eti

het zuidelijk deel van Californië uitstrekt, doch naar het noorden toe in hoogte

afneemt. Zij vormen een reeks van evenwijdige bei'gketenen, die min of

meer beschouwd kunnen worden als eene voortzetting van den bergrug,

die zich op het schiereiland Californië uitstrekt. De zoogenaamde San-

Bernardino-keten vormt de eigenlijke grens van de Colorado-woestijn en de

noord-westelgke »groote inzinking." Tusschen deze en den oceaan ver-

heffen zich nog parallelketenen van minder beteekenis. Een menigte passen

voeren over haar kam van uit het woeste hoogland naar de lengtedalen,

die tusschen de parallelketenen liggen ingesloten. Ook tal van dwarsdalen

verbreken deze gebergten en door deze vloeien kustrivieren , die op de San-

Bernardino ontspringende, zich een weg banen naar den oceaan.

Bij den statigen Monte-Pinos (34"30'N.B.) in Zuid-Californië vereenigen

zich de verschillende ketenen tot een bergknoop. Uit dezen treden weder

twee bergruggen te voorschijn. De eerste loopt in een noordelijke richting,

de andere volgt de richting van de kust. De laatste is de eigenlijke Coast-

Range, die over zijn geheele lengte tot in het noorden van Californië 't zelfde

karakter behoudt en zich ontbindt in de genoemde parallelketenen, die

weder tot elkander komen bij den Mount Shasta. De oostelijkste dezer

beide ketenen, die over een lengte van 150 —200 km. evenwijdig met het

kustgebergte voortloopt, is de Siërra Nevada, die de natuurlijke grens van

Californië vormt. Haar grootste hoogte bereikt zij tusschen de beide reuzen-

toppen Moimt Whitney, in het zuiden en Mount Shasta in het noorden.

Streng genomen bestaat dus Californië uit de naar haar hoofdrivier vernoemde

Sacramento-vallei, tusschen de Coast-Eange en de Siërra Nevada. Deze

vallei, omstreeks 750 km. lang, staat met de talrijke dwarsdalen dier ge-

bergten in verbinding.

De van het noorden komende Sacramento vereenigt zich in het midden van

deze vallei met de San Joaquin, die uit het zuiden komt, breekt vervolgens

met een aantal bochten en krommingen door het kustgebergte en ontlast

zich in de baai van San Francisco. Deze beide rivieren nemen de wateren

der Siërra Nevada op. De oostelijke helling van de laatste is even arm

aan water als die van den Coast-Eange, welks stroomen eveneens in een

westelijke richting naar den oceaan vloeien.

De aan rivieren, beken en meren rijke vallei is over het algemeen vlak

of bestaat uit terrassen en is getooid met scherp begrensde eikenbosschen.

De bodem is zeer vruchtbaar en vooral geschikt voor het verbouwen van

allerlei graansoorten. Slechts bij uitzondering komt hier sneeuw voor, doch de

regen, die in den winter valt, is ruim voldoende, zoodat de grond tot in

April gemakkelijk te bewerken is. Tot in Juni, wanneer het koren rijp is,

i'egent het nog van tijd tot tijd, doch nimmer van Juni tot October, zoo-

dat het afgemaaide op het veld gedorscht kan worden en de landbouwer

dus geen schuren noodig heeft. Er valt hier gewoonlijk half zooveel regen

als aan de Atlantische kusten. Eigenlijk heeft Californië drieërlei klimaat,

vooreerst het kustklimaat, dan het zoogenaamde landklimaat, in de vlakte

van den Sacramento en eindelijk een bergklimaat in de Siërra Nevada. De

hitte in het binnenland is dikwijls tropisch en maakt, dat het koren reeds

in het einde van Juni rijp is. De koele zeewind wordt door den Coast-

III. 2
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Range tegengehouden, zoodat gedurende den zomer de temperatuur in de

Sacramento-vallei veel hooger is dan aan de kust ; 30*^ K. in de schaduw

is niets ongewoons. In de Siërra Nevada, waarvan zich de hoogste toppen

tot op 4500 M. verheffen, neemt de hoeveelheid regen met de hoogte toe.

Alle klimaatgordels, tot zelfs den gordel van de eeuwige sneeuw, vindt

men hier boven elkander.

In de keten, die zich langs de kust uitstrekt en slechts half zoo hoog

is als de Siërra Nevada, maakt de baai van San Francisco een diepe in-

snijding. Deze staat met den oceaan in "verbinding door de gouden poort

{the golden gate). Aan de achterzijde van dezen inham vinden we de

belangrijkste handelsstad van Noord-Amerika's westkust San Francisco,

schilderachtig gelegen op den zacht glooienden oever. Ten zuiden van de baai

van San Francisco loopen de parallelketenen van den Coast-Eange nagenoeg

onmiddellijk langs de kust De hoofdketen van het gebergte daarentegen,

die zich naar het noorden wendt, loopt meer landwaarts in. Deze draagt de

hoogste toppen van de geheele berggroep, de Mount Ripley, de St. Johns

en de YallohaUey, die zich verheffen tot een hoogte van 2400 M. De

talrijke lengte- en dwarsdalen zijn even schilderachtig als vruchtbaar ; 't

laatste bewijzen hun weelderige grasvelden en kostbare wouden. Boven-

dien onderscheiden zich de westelijke dalen en hellingen door een buiten-

gemeen gelijkmatig, zacht klimaat.

In het noordelijk gedeelte van den Coast-Eange is het in de nabijheid van

San Francisco gelegen Nappadai het meest bekend. Het strekt de aanzien-

lijke bewoners van genoemde stad, gedurende den zomer tot ontspannings-

oord en wordt tegenwoordig doorsneden door een spoorweg. In het tamelijk

steil oploopend dal van den Nappa, welke laatste zich ontlast in de Golf

van San Francisco, vindt men op de noordelijke hellingen van den Coast

Eange veelbezochte zwavelbronnen, sidphur springs, die reeds kurzalen en

badhuizen hebben doen ontstaan, geheel en al ingericht naar Europeeschen

trant. In de wildernissen in de nabijheid kan men nog de oorspronkelijke

plantenwereld van het land waarnemen. Nevens eiken- en pijnboomen

treden hier de laurierboom en de cypres op, benevens een soort van ceder-

boom, die hier redwood (roodhout) genoemd wordt en verwant is aan den

grooten mammouthboom. Gezamenlijk dragen zij den naam van sequoia ,

doch terwijl de mammouthboom alleen in de Siërra Nevada voorkomt, hoort

de redwood uitsluitend op den Coast-Eange te huis. Men beweert, dat hier

gansche wouden van redwood gevonden worden, in welke de zwaarste

boomen meer dan 75 M. hoog zijn, terwijl de stam een omvang heeft van

15 M. Het fijne, roodachtige hout gaat door voor goed timmerhout. Ook

groeit hier een giftige plant, oak poison genoemd, waarvan men den scha-

delijken invloed ondervindt, wanneer men eenigen tijd in hare nabijheid

vertoeft, zonder dat men ze nog behoeft aan te raken. De inboorlingen

kennen haar en vermijden het haar te naderen.

Het karakter van een Californisch landschap leeren wij het best kennen

door een reis op den Pacific-spoorweg. Weldra ligt de stad ver achter

ons en snel naderen wij het hooge Geiteu-eiJnnd {Goat-island), Aa.imiè.A&a.

in de baai ligt, halverwege San Francisco en het tooverachtige stadje

1. Max vaii Kersen. Transillanlische Slicit'ziice. Leipzijj. 1876. .S. 150, 121.
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Oakland. De breedte van de baai bedraagt op dit punt ongeveer 11, de

afstand van San Prancisco naar Goat-island km. Eerst te Oakland,

dat midden in een eikenbosch ligt, nemen we plaats in den trein en

snellen voort door vruchtbare landerijen, talrijke boomgaarden en lachende

boerenwoningen, terwijl de donkerblauwe hemel van Californië den achter-

grond vormt. Thans gaat het voorbij San Lorenzo, het laatste der vrien-

delijke stadjes in de nabijheid van de groote golf. Spoedig ligt ook dit

achter ons en wij snellen de groote San Joaquin-vlakte te gemoet. Reeds

zijn we het Lioermore-dal doorgetrokken, dat door de Livermore-pas —
een aaneenschakeling van enge kloven — gescheiden wordt van de San

Joaquin-vlakte. Behalve voor ons uit, waar de Siërra Nevada haar be-

sneeuwden kam verheft
,

gaat de horizont aan alle zijden over in een

blauwaehtigen nevel. Hier en daar glinstert een der talrijke armen van

de Joaquin-rivier, welker oevers allen onderhevig zijn aan overstroomingen.

Deze geheele vlakte is buitengemeen vruchtbaar. Jammer slechts, dat zij

gedurende den zomer dikwijls gebrek aan besproeiing heeft. Het houtgewas

is overal zeer spaarzaam. Californië, op de westelijke glooiingen van Noord-

Amerika gelegen, is geen boschland, zooals de overige deelen van dit we-

relddeel. Het heeft veel meer overeenkomst met Italië, Griekenland en

Syrië, waar plasregens volgen op langdurige droogte. Een krachtige plan-

tengroei wordt dus slechts gevonden op vochtige, schaduwrijke plaatsen,

die beveiligd zijn tegen de droogte gedurende den zomer en den herfst.

Thans passeeren wij de Joaquin en wenden ons onmiddellijk daarna in een

noordelijke richting naar Stockton, een der bloeiendste steden van Californië,

145 km. van San Francisco verwijderd. Steeds verder snellen we voort.

De blinkende toppen der siërra hebben we nu aan onze rechterhand, aan

de linkerzijde schemert de dubbele top van den Monte Diablo, een uit-

gedoofden vulkaan, door den blauwen aether. De spoorweg loopt lijnrecht

door deze vlakte henen. Hem verlatende , komen we in een der inzinkin-

gen van den Sacramento, de noordelijke voortzetting der San Joaquin-vlakte

en in voorkomen geheel aan deze gelijk. Deze rivier staat in Californië

in een kwaden reuk wegens hare herhaalde overstroomingen, die vroeger

zelfs de stad Sacramento niet spaarden. Toch zijn de inzinkingen, welke

zij doorstroomt, buitengemeen vruchtbaar.
'

In hooge mate indrukwekkend is het voorkomen van de Siërra Nevada,

die de oostelijke grens vormt van de vallei van Californië en een reeks

van heerlijk schoone toppen draagt, tusschen welke talrijke liassen van

Californië naar het ten O. daarvan gelegen Nevada voeren. De meest be-

kende is de Truekee-pas, die 2200 M.' boven het vlak van den oceaan ligt

en waarover de Pacific-spoorweg is aangelegd. Meer naar het zuiden ligt de

Sonora-pas, op een hoogte van 3000 M. Onder de toppen van deze keten

moeten behalve de reeds vermelde Mount-Withney, die zich ten westen van

het Owen''s-meer verheft, nog genoemd worden de Mount-Lijell, de Castle-

peak, de Pyramid-peak, de Pilot en de Spaansche piek. Beide laatstge-

noemden liggen ten noorden van den Truckee-pas en bereiken slechts de halve

hoogte van de eersten, die zich in het zuidelijk gedeelte van de bergketen

1. Theodor Kirchhoff. Reisebilder und Skizzen aus Amerika. Ahoiia und Newyork. 1875.

80. S. 211—230.
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verheffen. Ook de hooge Moiint-Lassen en de Kraterberg behooren tot

de noordelijke
,

lagere keten van de Siërra Nevada , die eindigt by het

diepe bekken, waardoor de Pit River haar wateren naar den Sacramento

voortstuwt. Mount-Lassen, 3320 M. hoog, is een vulkaan, staat echter niet

op zich zelf, maar steekt boven een menigte andere toppen uit, die hem

omringen. Langs zijn helling strekt zich een groote rijolietstroom uit en

meer naar beneden verscheiden trachietstroomen. Aan den voet vindt men

een aantal oude kraters en talrijke solfatara , kokende slijkvulkanen en

warme bronnen. Ten oosten daarvan ligt een onbekende, waarschijnlijk zeer

vulkanische landstreek, met toppen van 2400 tot 2700 M. hoogte en van

welke de Cinder Cone geheel en al uit asch bestaat. De hoogere deelen

van het gebergte zijn met eeuwige sneeuw bedekt ; zelfs ligt de spoorweg

hier boven de sneeuwgrens. In den laatsten tijd heeft men hier ook be-

langrijke hoeveelheden oude sneeuw ontdekt en sedert omtrent het voort-

rukken daarvan wetenschappelijke onderzoekingen hebben plaats gehad, is het

gebleken, dat men met werkelijke gletschers te doen heeft. Hun opper-

vlakte vertoont een aantal onregelmatige moraines , die op een menigte

krommingen en buigingen wijzen van den bodem, waarop zij rusten. De

gletscher van de Mount MC. Clure is ongeveer 800 M. lang en in zijn

grootste doorsnede byna even breed. Aan de zuid-oostzijde loopt een kloof

van 90 M. lengte, doch nergens breeder dan 0,3 M. De gletscher van

den Mount Lijell, slechts door een onbeduidenden bergrug van den vorigen

gescheiden, heeft een lengte van 1 km. ^.

Het schilderachtig voorkomen van de Sieri-a Nevada is door tal van reizi-

gers geroemd. Het schoonste gedeelte echter van het geheele gebergte vormt

het in den laatsten tijd druk bezochte Yosemite-dal , met de heerlijk schoone

watervallen, die hier gevormd worden door den bovenloop van de Merced,

een zijrivier van den San Joaquin.

De schoonheid van dit dal is even eigenaardig als aangrijpend. Bij een

gemiddelde breedte van 1 km. ligt het aan beide zijden ingesloten tus-

schen bergmassa's, die zich tot op 600 tot 1200 M. hoogte steil uit het

dal verheffen. Op korten afstand rijzen toppen op van 3650 en 3960 M.

Met een menigte armen slingert zich de stroom door geurige weiden en

boomgroepen, door struikgewas en boschjes. De rotswanden, die het om-

lijst en wier hoogte niet zelden gelijk is aan de breedte van het dal, ver-

tooneu de zelfde, eigenaardige formatie's, die op kleiner schaal te Wackels-

dorf en Adersbach in Bohemen voorkomen. Onder deze kolossale rotsmassa's

valt vooral een loodrechte muur van graniet in het oog , die een hoogte

bereikt van 900 M. en aan welks voet zich een lachende weide uitstrekt.

Een ander sterk getande rots bereikt een hoogte van bijna 1500 M.

Behalve een aantal kleinere watervallen stort zich daar, waar de bronarmen

van de Merced samenvloeien, de hoogste waterval der aarde naar beneden.

Zijn val zou niet minder dan 600 M. bedragen, doch op een hoogte van

180 M. gaat hij, ten gevolge van vooruitspringende rotsen, in een kata-

rakt over. Overigens voert hij niet het honderdste gedeelte af van de

watermassa, die in den Niagara neerploft. Nog schilderachtiger echter is

het voorkomen van een tal van meer dan 100 M. hooge watervallen, die

1. I'opular science review. 1873, p. 2tl
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gevormd worden door de bronarmen van de Merced, die hun water in

deze, door rotsmassa's omringde dalen nedersturten. Nog hooger op bieden

de wildernissen uitmuntende jachtvelden aan. Niet alleen treft men hier

herten en beren aan, maar ook het schuwe bergschaap wordt in de hoogere,

meer afgelegen streken niet te vergeefs gezocht. Het Yosemite-dal, dat

1220 M. boven den zeespiegel ligt, werd eerst in 1821 ontdekt, en wel

door het vervolgen van een Indianenstam , die zich hierin had terugge-

trokken. '

Dergelijke caüons vindt men in menigte in het Californisch gebergte.

In 1875 werd er een ontdekt aan den noordelijken a,vm Yan de King-nver,

welke laatste zich ontlast in het Tulare-meer in Zuid-Californië. Naar

men zegt, is deze nog grootscher dan het Yosemite-dal en de canon van

de King-river, aan den zuidelijken oever van deze rivier.

Opmerkenswaardig zjjn de overblijfselen van wouden op de Siërra Nevada.

Van San Francisco tot Sacramento, van het kustgebergte tot aan den voet

van het hooggebergte, kan men Ualifornië doortrekken, zonder werkelijke

bosschen te zien. Alleen ontmoet men hier en daar kleine groepen van

altijd groene eikenboomen, die verstrooid staan op de gele korenvelden en

de in den herfst eveneens gele grasvelden van het heuvelland, op de zelfde

wijze als de vruchtboomen in onze boomgaarden, of nog liever als de olijf

-

boomen op plantaadjes. De vergelijking met den olijfboom is juis-

ter wegens zijn nederigen
,

knoestigen stam en zijn grauwachtige , doch

dichte bladerenkroon. Het karakter van het landschap verandert binnen

korten tijd, wanneer men het voorgebergte van de siërra betreedt, ofschoon

bosschen hier nog evenzeer ontbreken als in de vlakte en in het heuvelland.

Alleen ontdekken we aan enkele vooruitgeschoven posten, dat wij het ge-

bied der naaldboomen naderen, het eenig gebied in Californië, waar inder-

daad van bosschen sprake kan zijn. Wouden van loofboomen , zooals onze

beuken en eikenbosschen, ontbreken er. De groepjes van eiken in het lieu-

velland vormen evenmin wouden van loofboomen als de ahornboomen en

populierboomen , die langs de oevers der beken groeien of de kastanjeboo-

men en manzanita- struiken, die op de hellingen der bei-gen opschieten.

Aan den voet van het gebergte vindt men drie soorten van pijnboomen,

waarvan de met lange naalden voorziene en notendragende ly'mus sa-

hiniana) zich 't diepst in de dalen uitstrekt. Eenigzins hooger vormen de

suikerpijnboomen en de gele pijnboom {Pinus Lambertiana en P. 'ponderosa)

schaduwrijke groepen. Daarop volgt een trotsche
,

hoog opschietende

boom, die hier ceder wordt genoemd (Lihocedrus decurrens). De cypres,

die in Californië te huis hoort {Cupressus Lawsoniana) komt veel zeldza-

mer voor dan den lihocedrus. Op eenigzins aanzienlijke hoogte komt hij

waarschijnlijk niet tot zijn volle ontwikkeling. In de middelste deelen der

siërra bieden de soorten van boomen een zeer geringe verscheidenheid aan,

doch staan daarentegen dichter bij elkander. Hier komen gele- en suiker-

pijnboomen voor, te gelijk met libocedrus-bosschen, wier trotsche pracht

alle wouden van naaldboomen der oude wereld achter zich laten. Ook

zonder de reuzencederen en mammouthsboomen , die hier in enkele afzon-

derlijke groepen voorkomen , moeten deze wouden , die de hellingen der

1. V. Bersen. Transatlanlische Streifzüge. S. 128. 129.



22

siërra , tusschen 1200 en 2400 M. hoogte bedekken, als een der meest

grootsche verschijningen op dit gebied beschouwd worden. Met de reeds

genoemde soorten van pijnboomen treden ook de Douglasden {Abies Bou-

glasi) en de balsemden {Picea grandis) in deze hooger liggende wouden te

voorschijn. Een geslacht, dat nog meer dan de genoemde reusachtige den-

nen en pijnen bepaald aan Californië eigen is , komt voor op eene smalle

strook lands tusschen den 3 6 sten en 38sten breedtegraad , in de hoogere

deelen van het voorgebergte der Siërra Nevada. Het is het geslacht der se-

quoia gigantea, waartoe behooren de reuzenceder, de mammouthsboom , de

Wellingtonia , de Washingtonia en welke namen ze verder mogen dragen.

Ze liggen verspreid in grootere en kleinere groepen tusschen 1520 en

2130 M. hoogte. Deze groepen zijn door andere soorten van boomen van

elkander gescheiden en zelfs elke boom op zich zelve verheft zich tusschen

ander houtgewas.

Eigenlijke bosschen vormt deze sequoia niet en er bestaat een wezenlijk verschil

tusschen deze en de eenige aan haar verwante soort, dereedsgenoemdeKedwood

{Sequoia sempervirens) van het gebergte. Whitney zegt, dat er van deze

soort acht groepen bestaan, die te zamen niet meer dan 2 tot 2^/^ vierk.

geogr. mijlen oppervlakte hebben. Sommige dezer groepen zijn zeer klein

en zelfs de grootste schijnen niet meer zoo uitgestrekt te zijn als vroeger.

De noordelykste van allen is het Calaveras-ivoud, dat 't eerst werd ont-

dekt en beschreven. De tweede groep ligt aan de Beverkreek, die in de

Stanislaus uitloopt en aan een zijrivier van de Merced volgt de derde.

De -vierde is het wereldberoemde Mariposa-woud, Van de zuidelijker ge-

legen groepen, die zelden bezocht worden, ligt er een aan de Fresno, een

andere , die voor de grootste van allen doorgaat
, op de waterscheiding

tusschen den Kaweah en de King-river en de beide laatsten aan twee

armen van de Tule. In den laatsten tijd werd aan de Beerenkreek een

nieuw cederbosch ontdekt, nog schooner dan dat van Mariposa. Onder zijn

boomen heeft men een prachtig uitzicht op de siërra , de King-river en

de hooge bergkruin in het zuiden. Opmerkelijk is het, dat ook de cederen,

even als andere boomen , in het gebergte hooger opschieten , naar mate

men meer naar het zuiden gaat. Intussehen heerscht er in de opgaven van de

hoogte dezer boomen dikwijls veel ovei'drijving ; zoo zou Bigelow een reu-

zenceder gemeten hebben van 128 M. De nauwkeurigste meting echter

van den hoogsten reuzenceder in het Calevera-bosch
,
geeft niet meer dan

99 M. aan. Dus zou de Australische eucalyptus globulus de hoogste se-

quoi's nog meer dan 30 M. in hoogte overtreffen.

Verder bezit Californië nog twee geslachten van naaldboomen , die , ten

opzichte van hun verbreiding, veel overeenkomst vertoonen : de torreija en

de taxus. De laatste komt als boom. nergens anders in Noord-Amerika voor

dan alleen in Californië, Bestijgt men van uit de streken, waar deze reu-

zenwouden voorkomen, de hooge dalen, die de hoogste toppen van dit deel

van de siërra scheiden, dan ontmoet men eerst uitgestrekte bosschen. Deze

vertoonen nog steeds het grootsche
,
ryke en sterk ontwikkelde karakter

,

dat we hier boven beschreven, zelfs daar waar reeds enkele van de meest

grootsche vormen verdwenen zijn en vervangen door nieuw optredende

soorten, aan bet hooggebergte eigen. Onder deze laatste noemen we de
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pinus contorta, de pinus monticula en de door zijn vorm zoo in 't oog

ioopende Abies Williamsom, welke laatste wellicht de meest karakteristieke

vertegenwoordiger is der boomsoorten van het hooggebergte. Eerst daar

waar het gebied van de eeuwige sneeuw begint, eindigt dat van de trot-

sche naaldboomen van Californië, die in struikgewas overgaan. Maar even

als hier in het algemeen de grens van het houtgewas veel hooger ligt dan in

de Alpen of in eenig gebergte van de oude wereld, zoo ook behouden de

boomen elk op zich zelve , tot op veel aanzienlijker hoogten een regelma-

tigen en krachtigen groei. Een eigenlijk gebied van dwergboomen zoeken

we hier te vergeefs. Tot aan de uiterste grenzen van het houtgewas vindt

men normale boomstammen.

Ontzaglijk grootsch is het tooneel, dat zich aan ons oog voordoet op

een tocht met den spoortrein over de Siërra Nevada. Van af de Sacramento

snellen wij de boschrijke hoogten van de Siërra te gemoet en nauwelijks

zijn we het station Colfax voorbij, of het hooggebergte vertoont zich in al

zijn pracht. Voor ons ligt de romantische kaap Horn, de trots van Californië.

Aan onze linkerhand stijgen weldra loodrechte rotswanden op ; aan de rech-

terzijde slingert zich de American river door het woudrijk dal henen, als

een zilveren band. Op een enkel punt ligt een weg als een smalle,

zwarte streep daarover henen. De berghelling is zoo steil, dat het schijnt,

alsof men van uit den waggon met een enkelen sprong de rivier zou

kunnen bereiken. Aanhoudend spreiden zich de heerlijkste panorama's

voor het oog uit. Dan eens zijn het idyllische groene valleien, welke zich

in de in nevelen gehulde verte droomerig uitstrekken aan den voet van het

gebergte, dan weder zijn het rijk begroeide bergen, waarboven zich glin-

sterende sneeuwtoppen hoog verheffen in den blauwen aether. Nu volgt

het oog woest bruischende woudbeken, die in de dalen nederploffen ; straks

weder een rivier, wier zilveren wateren op een diepte van meer dan hon-

derd meters kalm voortglijden, terwijl een zee van gouden dennentoppen,

de vallei een weelderigen, golvenden bodem schijnen te geven.

Toch zoekt men hier te vergeefs naar het liefelijke van de Duitsche

en Zwitsersche berglandschappen. Dorpen en molens, sennhutten, menschen

en huisdieren, alles, wat die dalen en hellingen zooveel leven bijzet, ont-

breekt hier. Bij het station Gold Run (990 M. hoog) ligt een oud be-

roemd mynwerk. In de onmiddellijke nabijheid wordt het oog getrolFen

door die verwarde mengeling van hoopen gruis, omgewoelde grondlagen,

diepe spleten en groeven, voren om het goud te wasschen en gebrekkige

hutten der mijnwerkers.

Wij bereiken AUa (1100 M.), Blue Canon (1430 M.), Emigrant-Cap

(1615 M.), 't een al prachtiger en meer romantisch dan 't ander. Eindelijk

vertoonen zich de eerste sneeuwvelden en met donderend geweld gaat het

thans door hooge tunnels, met schijnbaar eindelooze sneeuwdaken boven ons.

Op ongeveer 185 km. afstand van Sacramento passeeren w^deSummit,

d. i. het hoogste punt. De hoogte bedraagt hier 2146 M. Spoedig nadat

we het Summit-station verlaten hebben, genieten we het gezicht op een

1. Ausland. 1875. No. 49, 50, 51.

2. Kirchhoff. Reisebilder und Skizzen aus Amerika. 1. S. 230—324. v. Bersen. Transatlauti-

8che Streifziige. S. 135—138.
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der schoonste punten. Het is het in een klein keteldal gelegen, door hooge

bergen omsloten Dondermeer. Daarna loopt de weg langs de kleine

Truckee-heek en gaan we over op het gebied van den staat ISIevada, waar-

mee het schoonste gedeelte der Pacific-baan achter ons ligt.

In de nabijheid van Lassens-Butte eindigt de golvende bergkam van de

Siei-ra Nevada. Honderd en vijftig km. verder treden daarvoor in de plaats

de lage, verwarde bergmassa's, die doorsneden worden, door de canons of

bergpassen van Mac Cloud, Pitt en de Sacramento. Ten westen van de

Boven- Sacramento loopt de hoofdketen van den Coast-Eange, die hier de

Siërra Nevada tot op een betrekkelijk geringen afstand nadert. Een uit-

looper hiervan vormen de Scott-Mo^mtains, welker voet aan drie zijden wordt

bespoeld door den in den oceaan uitstroomenden Klamath en diens beide zg-

rivieren de Scott en de Trinity. Ten oosten van de Scott-Mountains, dus

in de richting van de noordelijkste takken der Siërra Nevada, strekt zich

een breede, vulkanische vlakte uit, die hier en daar doorsneden wordt

door aanzienlijke bergketens, üp deze vlakte, die van 760 M. oploopt tot

1100 M,, verheft zich de ontzaglijke, uitgedoofde vulkaan Chasta, als een

op zich zelf staande bergkegel. Hij ligt nagenoeg juist in de richting van

de as van de Siërra Nevada. Om zijn voet henen liggen een honderdtal

kleine vulkanische heuvels, die in de schaduw van dit berggevaarte echter

nauwelijks zichtbaar zijn.

Deze vulkanische vlakte is gedeeltelijk met bosschen, gedeeltelijk met gras

en salie bedekt. Op welk punt der vlakte men zich ook bevinde, bijna

overal is de Chasta-kegel zichtbaar. Zijn trotsche, witte kruin, zijn ontzet-

tende hoogte (4390 M.), de dofgrauwe of rozenkleurige tinten van zijn

lava en de donkere boschgordel, die zich over het bergachtig terrein om
zijn voet heenslingert, dat alles zet hem een karakter bij, zoo grootschals

men nauwelijks bij eenigen anderen berg van Amerika opmerkt.

De Chasta werd bestegen in het jaar 1870 door den Amerikaanschen

geoloog Clarence King, in gezelschap van de heeren S. F. Emmons, Fre-

derick A. Clark, Albert B. Clark en Sisson.

De geleerde deelt hieromtrent het volgende mede: Op den 11 den Sep-

tember begaven wij ons op muilezels op weg naar den krater. Onze weg

voerde over kale rotsen en langs kromgegroeide pijnboomen en dennen, die

de uiterste grens van het woudgebied vormen. De ochtend was koel, het

weder helder en een frissche noordenwind woei om den vulkaan en voerde de

versterkende koelte van het sneeuwgewest met zich. De muildieren bewogen

zich niet dan met moeite over de talrijke ophoopingen van lava en weldra

moesten wij hen achterlaten. We namen dus onze dekens, instrumenten,

voedingsmiddelen en voor drie dagen brandstof mede en zetten onzen tocht te

voet voort, terwijl onze dieren onder het toezicht van drijvers achterbleven.

Eeeds in de bovenste deelen van den plantengordel, hadden wij het uit-

zicht over de geheele vallei, naar het zuiden en westen We zagen het

geheele woud, dat zich als arabesken slingerde, de grasvelden en de dennen-

bosschen, die zich tot bijna aan onze voeten uitstrekten en vlak onder ons

de helling van den vulkaan, als bestaande uit afgebrokkelde steenen van

roode en bruine kleur en saamgewaaide hoopen jachtsneeuw.

De bestijging van de steile
,
westelijke helling van den krater

,
ging
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slechts langzaam voort en was uiterst vermoeiend, doch over 't algemeen

niet gevaarlijk. Alleen het pad, dat over de losgeraakte steenen liep, veran-

derde dit eenigermate , daar we dan somtijds dreigden het evenwicht te

verliezen. Toen wij de sjjitse toppen bereikt hadden, die den rand van

den krater vormen , deed zich plotseling aan onze oogen een wild-roman-

tisch tooneel voor. Het ronde bekken van den krater, dat een doorsnede heeft

van omstreeks km. en een diepte van brjra 300 M., lag beneden ons

en zijn steil .glooiende wanden , die uit verweerde lava bestaan, waren

hier en daar tot op den bodem toe met sneeuw bedekt.

Langs den wand klauterden wij verder en kwamen weldra aan een punt,

waar, over een lengte van 300 M., geen andere weg bestond , dan een

smal pad van bros ijs, dat met sneeuw bedekt was. Om ons evenwicht

niet te verliezen, moesten we hier met de grootste voorzichtigheid voort-

gaan. Een enkele misstap en meer dan waarschijnlijk waren wij neêrge-

stort in den chaos van lavablokken in het binnenste van den krater. Ge-

lukkig kwamen wij hier ongedeerd over henen en bereikten den noor-

delijken rand. Van den top van een stellen heuvel, uit verbrokkeld

gesteente bestaande
,

zagen wij neder in een afgrond , die ons van

de hoofdmassa van den Shasta scheidde. Aan de overzijde lag een glet-

scher, waarin scheuren van 15 — 20 M. diepte ons tegengaapten. De don-

kerblauwe schaduwen, waarin deze openingen zich vertoonden, vormden een

scherpe tegenstelling met de schitterende ijsoppervlakte. Wij overzagen

hem in zgn gansche lengte. Van het hoogste gedeelte van den Shasta-

kam afdalend , nam hij, evenals den afgrond
,

tegen welks wand hy

rustte, steeds toe in breedte en diepte, tot hij uit stoute golvingen in

een
.
breede moraine eindigde. Tot op meer dan de helft was de op-

pervlakte geheel elfen, doch vlak tegenover ons vertoonde zich een prach-

tige ijscascade. Op die hoogte was zijn geheele oppervlakte doorploegd met

dwarsliggende scheuren, die in 't algemeen een neiging toonen zich naar

beneden om te buigen . Deze geheele streek draagt bovendien een menigte

van lavablokken, van de beide wanden van den caBon naar beneden ge-

gleden, die overal boven den gletseher uitsteken.

In den middensten krater verheft zich een scherpe kegel tot een hoogte

van 100 M. Hij bestaat uit verweerde lava en is ongetwijfeld het product

van de jongste vulkanische werking. Aan zijn voet ligt een klein meer,

geheel en al bedekt met een laag ruw, zwart ijs. Diep beneden ons dreef

een grauwe nevel, die thans langs de lava-hellingen begon op te komen.

Na zonsondergang steeg hij steeds hooger, tot hij ons eindelijk geheel om-
ringde en alle uitzicht benam. De verdere bestijging werd tot den volgen-

den morgen uitgesteld. De eerste 180— 220 meters ging het over een smal-

len rug van losse, roode bimsteen
,
vervolgens over een eenigszins gebogen

vlakte van ruw ijs, waarna we uitkwamen in een soort van corridor tusschen

twee steile bergruggen, die hier en daar met diepe voren waren doorploegd.

Door eenige steenen tegen den wind beschut, zetten wij ons hier neder

om te ontbijten, terwijl op geringen afstand, kokende zwaveldampen uit

den sterk verhitten bodem opstegen. Nog een korten marsch en wijston-

den op den top van den Schasta. ^.

I. Atlantic Monthly. December 1871. P. 710- 72C.



DE CASCADE-KETEN

De noordelijke grens van Californië loopt langs den 42sten breedte-

graad en niet ver van daar ligt de diepe inzinking, die ten noorden van den

Shasta en van de Scott-Mountains
,

gevormd wordt door de Klamath,

welke laatste haar oorsprong heeft uit de gelijknamige meren. In het aan-

grenzende Oregon- en het nog noordelijker gelegen Washington- gebied,

vinden we, in het Cascade-gebergte, de voortzetting van den Californisehen

Coast-Eange en de Siërra Nevada. Ook hier kan men geen scherp bepaalde

keten aanwijzen. Het zijn eerder grondverheffingen, die min of meer te

zamen hangen en waarvan het vrij moeilijk is een geregeld overzicht te

geven. Wederom kan men twee groepen onderscheiden : het kustgebergte,

dat zich langs de zee uitstrekt en den hoogeren rug, die meer landwaarts

in loopt. Deze staat tot het eerste in dezelfde verhouding als de Siërra Ne-

vada tot den Coast-Range. In zekeren zin kunnen beide genoemde ketenen

dan ook beschouwd worden als de onmiddellijke voortzetting van deze

laatste. Door beide ketenen heeft zich de ontzaglijke watermassa van den

Columbia een doortocht gebaand. Deze stroom heeft zijn oorsprong op de

" hooglanden, die op de westelijke hellingen van het Botsgebergte gevonden

worden.

De hoofdmassa van het kustgebergte strekt zich uit tusschen de Umpqua-

rivier en den mond van den Columbia en wordt ten westen begrensd door

de Williamette , die in meridiaan-richting naar den Columbia vloeit. De

bron dezer rivier wordt gevormd door een meer, gelegen in een inzinking

van het Cascade-gebergte, aan den voet van de Diamondspiek. Aan de over-

zijde, d. i. ten noorden van den Columbia, is de richting, zoowel van het kust-

gebergte als van de hoofdketen, minder gemakkelijk te onderscheiden. Aan

de Puget-Sound en de Juan de Fuca-straat gekomen, zet het eerste zich voort

op de eilanden. Zij doorloopt van Couvers-eiland
,
Koningin Charlotte-

eiland en al de overige , die langs de kust van Britsch Noord-Amerika

tot aan het Aljaska-gebied zich uitstrekken.

De hoofdketen ligt op ongeveer 200 km. afstand van de kust en bestaat

voornamelijk uit graniet. Ten oosten daarvan vindt men vulkanische

steensoorten , ten westen tertiaire zandsteen. Even als de zuidelijker

gelegen keten, vormt ook deze een scheidsmuur tegen den waterdamp,

afkomstig uit den Groeten Oceaan , die op hare hellingen geconden-

seerd wordt. Van daar het buitensporig weelderig houtgewas op de

westzijde tegenover het nagenoeg geheel ontbreken van plantengroei op de

kale, dorre, oostelijke hellingen.

Wordt het kustgebergte aan de westzijde begeleid door de Williamette,
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het zelfde heeft bij de hoofdketen plaats door de Des Chuttes-rivier, eveneens

een zijrivier van den Columbia, die bijna rakelings langs den voet van het

gebergte heênstroomt. Hare bronnen liggen nagenoeg in de onmiddellijke

nabijheid van die van de Williamette.

In deze hoofdketen vindt men een reeks van vulkanen, wier hoogte die van

de vuurbergen der Siërra Nevada op zijde streeft. Ze zijn echter allen uitge-

doofd en langs hunne hellingen strekken zich een aantal gletschers uit. Van

het noorden naar het zuiden gaande, ontmoeten we hier vooreerst de Mount Pitt

of Laughlin (2730 M.) , de Three Sisters (3350 M.) en de Mount Hood

(2870 M.) Ten noorden van den Columbia verheffen zich achtereenvolgens de

St. Helens (2960 M.), de Admnsberg {2900 M.), de Mount Rciinier {3160 M.)

en eindelijk, ten oosten van de Fucastraat, de nog werkzame vulkaan Moiii\t

JBafeer (3380 M.) Deze ligt reeds bijna onder den 40 parallel, die de grens

vormt tusschen de Vereenigde Staten en de Britsche bezittingen in Noord-

Amerika. Aan de overzijde van den i'raser, die in Britsch- Columbia de rol

vervult van den Columbia en de Oregon, nadert de hoofdketen van het

Cascade-gebergte de kust. Daar intusschen het Eotsgebergte hier ook meer

naar het westen buigt , nadert zij ook dit hoe langer hoe meer, om er

eindelijk mede samen te vallen.

De belangrykste toppen van het Cascade-gebergte zijn in de laatste jaren

herhaaldelijk bestegen ; toch loopen de opgaven omti'ent hunne hoogte zeer

uit elkander. De boven opgegeven getallen zijn genomen naar Petermann's

uitnemende kaart der Vereenigde Staten, 't Spreekt dus van zelve, dat zij

niet met alle andere opgaven overeenstemmen. Zoo is het ook hoogst

moeilijk uit te maken, welke van de genoemde toppen als de hoogste be-

schouwd moet worden. Langen tijd heeft men de Mount-Hood daarvoor

gehouden. Deze werd den 20^"^" Augustus 1866 bestegen door Alphonse

Wood en Eev. Atkinson.

De grens der bosschen werd door hen bepaald op 2750 , die van den

plantengroei op 3350 M,

Op den 235'<^" Augustus 1867 werd de berg bestegen door den luitenant-

ingenieur Williamson. Hij beschikte over uiterst nauwkeurige instrumen-

ten, deed zijn waarnemingen bij zeer gunstig weder en gaf voor de hoogte

slechts 3413 M. op. De uitkomst van een trigonometrische meting van

Prof. Whitney, in den zomer van 1867 in Oregon ten uitvoer gebracht
,

stemt daarmede tamelijk wel overeen. Naar een voorloopige, ruwe bere-

kening, wees zij voor den Mount Hood een hoogte aan van ong. 3600 M.

en voor de bijna even hooge toppen St. Helens en Adams 300 M. minder.

Dergelijke , doch niet zoo aanzienlijke afwijkingen treflen we aan in de

opgaven omtrent den vulkaan Mount Baker. Kapitein Laivson bepaalde

zijn hoogte op 3296 M. Daarentegen gaf G. Davidson kort geleden 3280

M. op. En Colèman, die den berg besteeg op den 17^^" Augustus 1868,

geeft voor den hoogsten top 3284 M. op en kent aan een tweeden , de

Sherman-piek, de zelfde hoogte toe. Volgens zijne meening ligt de sneeuw-

grens op een hoogte van 1577 M.

De hoogste top is zoo steil, dat men hem niet kan beklimmen dan door

in het ijs, trappen uit te houwen. Zijn bovenste oppervlakte heeft 400 M.

in doorsnede en is zoo .vlak , dat zijn wit sneeuwkleed door geen enkele
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rots wordt afgebroken. Op een afstand van ongeveer 450 M. verheft zich

de Shennun-piek en aan den voet daarvan ligt de 270 M. breede krater, welks

zwarte wanden op verschillende plaatsen met zwavel bedekt zijn. Door een

scheur in den rand van den krater, die ongeveer 90 M. breed is, hebben

zich ontzaglijke hoeveelheden lava een uitweg gebaand. Dat in het bin-

nenste van den berg het vuur nog woedt, bewijzen zoowel de met zwavel

bezwangerde lucht en de hier en daar opstijgende rookzuilen, als de afwe-

zigheid der sneeuw op de lavabeddingen.

Is de hoogte van den Mount Hood moeilijk op te geven , die van den

Mount Eainier is door den hoogleeraar Davidson, met voldoende zekerheid be-

paald op 4392 M. Hij verheft zich dus nog 122 M. hooger dan den

Shasta en is de hoogste top op de kust van den Grooten Oceaan. Hij draagt

een aantal gletschers, waaronder een die een lengte heeft van 16, bij een

breedte van 8 km. Dat er op de reusachtige bergen langs de kust van

den Grooten Oceaan werkelijk gletschers voorkomen, ontdekte reeds August

von Rant in 1856 of 1857, toen groote gletschers hem beletten den Mount

Eainier te bestijgen. Zoowel Stevens en von Trump, die in den zomer

van 1870 den berg bestegen, als Prof. Davidson, bevestigen het bestaan van

groote gletschers op de hellingen.

Opmerkelijk eenvoudig is de verticale vorm van Noord-Amerika. Reeds

hebben we kennis gemaakt met de siërra's van Californië en hare uitloopers

tot op den 50*^*^° breedtegraad. Keeren we thans terug naar het tafelland

van Nieuw-Mexico, dat om zoo te zeggen het grondvlak vormt, waarop zich

deze bergruggen verheffen.

Ten oosten van deze ketens strekken zich, diep landwaarts in, uitgebreide

hooglanden uit , die tot aan de westelijke hellingen van het Eotsgebergte

reiken en welker beschouwing ons thans zal bezig houden. Het rotsgebergte

begint ongeveer onder den 36*'^" breedtegraad , met de niet ver van

Santa-Fe gelegen Moro-piek , tusschen de bronnen van de Eio Grande in

het westen en de Kansas in het oosten. Deze keten, de machtigste van geheel

Noord-Amerika, rust eveneens op de bovengenoemde plateau's, die zich na-

genoeg onafgebroken tot aan den Fraser voortzetten.

De afstand tusschen de Siërra Nevada van Californië en het Rotsgebergte

kan men op ongeveer 1000 km. stellen. Deze geheele oppervlakte wordt
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ingenomen door de gebieden Nevada en Utah en het oostelijk deel van Oregon

en Idaho. Naar het noorden toe wordt de vlakte voortdurend smaller. Het rots-

gebergte toch gaat bij de Laronne-j^iek op ruim 42o N.B. van de meridiaan-

in de parallel-richting over, waardoor het de westkust steeds nadert, totdat

het zich ten slotte — zooals we reeds gezegd hebben — in Bi-itsch Amerika

met het Cascade-gebergte vereenigt.

Twintig jaren geleden wist men nagenoeg nog niets van de gesteldheid

dezer streken ;
tegenwoordig trekken zij, door hun verbazenden rijkdom aan

metalen , een menigte landverhuizers tot zich. In werkelijkheid verbergt

deze bodem het edele metaal in ongekende massa's.

De akelige woestheid en dorheid van dit hoogland, dat in het noorden door

den Columbia, in het zuiden door de Colorado wordt doorstroomd, hebben wij,

wat het zuidelijk deel betreft , reeds leeren kennen. Dit karakter onder-

gaat ook verder naar het noorden slechts geringe wyzigingen. Wie van de

Siërra Nevada, met hare heerlijke landschappen, in deze vlakte afdaalt, moet

zich op een groote verandering ten kwade voorbereiden. De boomen

gaan langzamerhand in struikgewas over. Het landschap wordt steeds

schraler en somberder en men zou bijna meenen, dat het onmogelijk is
,

dat hier menschen kunnen wonen. Aan de landzgde zijn de hellingen van

de Siërra Nevada veel steiler dan aan de zijde van den oceaan en zij ken-

merken zich door een reeks van niet onbelangrijke meren, welke zich langs

haar oostelijken voet tot aan het Cascade-gebergte uitstrekken. Van het

Z. af vinden we achtereenvolgens het Oiven- , Mono- , Tahoe-
,
Honey-

,

Eagle-, Bltett-, Lower Rlamath-, üpper Klamath-meer en eindelijk den Kla-

math-poel. Bijna evenwijdig aan deze reeks loopt, een weinig oostelijker,

een tweede, in welke de Walker-, Pyramid-, Goosse-, Albert-, Smnmer-

en Zilver-meren de belangrijksten zijn. Steeds naar het oosten gaande, ver-

wisselt men het gebied der zoetwatermeren met dat der zoutmeren, die in

omvang gemiddeld veel kleiner zijn, doch daarentegen buitengemeen talrijk,

vooral in den staat Nevada. Het grootste en tevens het meest oostelijk ge-

legene is het Groote Zoutmeer in Utah. Het zoutgehalte van dit meer is

zoo groot, dat zich langs zijn oevers een dikke zoutlaag heeft afgescheiden

en geen enkele visch in zijn wateren leven kan. In den laatsten tijd ech-

ter heeft men er, bij wijze van proefneming, een groot aantal oesters inge-

bracht en dezen telen krachtig voort. ^

Vroeger was dit zoutmeer twee a driemaal grooter dan thans ; door ver-

damping is het tot zijn tegenwoordige grootte ingekrompen. In de laatste

jaren echter wast het water weder en heeft vele duizenden bunders land

overstroomd. Ook schijnt het zoutgehalte van het meer af te nemen. Toen

de Mormonen zich het eerst aan zijn oevers nederzetten, won men 1 em-

mer zout van 3 emmers water. Tegenwoordig heeft men , om de zelfde

hoeveelheid te verkrijgen, 5 emmers water noodig.

Het gebied der mijnstaten vertoont over het algemeen het evenbeeld van den

bodem ten westen van de Siërra Nevada, doch op een reusachtige schaal. Even

als de vlakte van de Sacramento en de Joaquin eigenlijk slechts een inzin-

king is tusschen den Coast-Eange en de Sierra-Nevada , zoo kan men ook

het zoo even genoemd gebied beschouwen als een reusachtig dal tusschen de

1. Londoiier Nature. XI. P. 217.
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Siërra Nevada en het Rotsgebergte. De hoogte van den bodem dezer vallei

wisselt af tusschen 1200 en 2400 M. boven den zeespiegel.

Echter moeten wij het ons niet als een eigenlyke vlakte voorstellen.

Immers tusschen de Colorado en den Columbia loopen een aantal vrij lange

en hooge bergketenen, op een onderlingen afstand van 5 —8 km.
,
evenwijdig

van elkander voort. Ofschoon zi.j natuurlijk grooten invloed hebben op het

voorkomen van dit landschap, is het toch niet de moeite waard het geheu-

gen met hare namen te bezwaren. De vlakten tusschen deze bergruggen

zijn in die mate met aTkali bedekt, dat dit, gevoegd bij de meestal zeer

groote dorheid van den bodem, een indruk geeft alsof men zich midden in

den winter bevond.

In het westelijk gedeelte dezer hoogvlakten stro&men verscheiden rivie-

ren, zooals de Walker, de Carson, de Truckee, enz. Sommigen zinken in

den bodem weg, anderen ontlasten zich in bovengenoemde meren, die geen

van allen hun water naar den oceaan afvoeren. De grootste dier rivieren

is de HumhoMt, die in het gelijknamige meer uitloopt en haar bronnen in

het noord-oostelijk deel van Nevada heeft. In haar loop van het oosten

naar het westen, breekt zij door vele der genoemde parallelketenen henen.

Onder die ketenen moet vooral vermeld worden het Wahsatch-gebergte,

dat zich inUtah uitstrekt, ongeveer tusschen den 37**^" en 42*'^" breedtegraad.

Op zijn westelijke hellingen liggen het kleinere ütah- en het grootere Zoutmeer.

De laatste uitloopers dezer ketenen zijn de Bear-River-Mountams, die zich

in een noordelijke richting uitstrekken tusschen de rivier en het meer, die

beiden den zelfden naam dragen. Hier bevinden we ons in de nabijheid

van het brongebied van de Slangenrivier of Grooten Lewis Fork, ontegen-

zeggelijk de belangrijkste van alle stroomen dezer aan metalen rijke step-

pen. Zij ontspringt op het Eotsgebergte en wel in het Yellowstone-gebied.

De zoogenaamde Snake-river-espeditie , onder de leiding van James Ste-

venson en van den topograaf G. K. Bechler, heeft eerst onlangs dezen voor

het hydrographisch stelsel van Noord-Amerika zoo belangrijken bei'gknoop

in kaart gebracht. De rivier zelf is over zgn 660 km. langen loop nog

niet volledig onderzocht en juist omtrent dat gedeelte, 't welk als grens-

scheiding dient tusschen Oregon en Idaho, heerscht nog de meeste onzeker-

heid. In haar bovenloop vormt zij verscheiden watervallen, waaronder een, die

den Niagara in hoogte overtreft. Dit is de Shoshone-val, een der indruk-

wekkendste natuurtafreelen van het westelijk deel van Noord-Amerika. Op

48050' N.B. ontlast de Slangenrivier zich in den Columbia, als wier zuide-

lijke bronrivier zij beschouwd kan worden.

De streek tusschen de Slangenrivier en het groote Zoutmeer is een on-

herbergzaam , kaal en eentonig berglandschap , slechts begroeid met sago-

struiken en hier en daar met verschrompelde bergceders. Aan de overzijde

van de Slangenrivier schemeren sneeuwtoppen aan den gezichteinder en op

ver verwijderde hoogten bespeurt men op sommige punten donkergroene

wouden, die het eentonige dezer bergwoestenij althans eenigermate verbreken.

Aan de overzijde der Goose Creekbergen strekt zich langs de rivier we-

derom een dorre, met saliestruiken begroeide vlakte uit. Poreuse trachiet-

massa's en vulkanische steenen liggen menigvuldig verspreid tusschen het

struikgewas. Zg zijn een duidelijk bewijs, dat in den voortijd alhier vul-



kanische krachten gewerkt hebben. Door deze onmetelijke woestenijen stuwt

de Slangenrivier haar water voort. Haar loop wordt aangewezen door een

reeks van zwarte, verweerde rotsen, die haar begeleiden.

Op de hoogvlakten van Utah en Nevada is het zelfs in Mei nog fijn koud

en hoe het er daar 's winters uitziet, kan men zich eenigermate begrjjpen,

wanneer men weet, dat het niet zelden gebeurt, dat treinen op den Pacific-way

in de sneeuw blijven steken. Nog kort geleden, in den winter van 1876,

ondervond dit de Afrika-reiziger Gerard Eohlfs. Op een afstand van nog

geen 8 km. van het station Towano in Nevada, werd de trein overvallen

door een hevigen sneeuwstorm. Weldra bevond zij zich te midden van

ontzaglijke sneeuwmassa's en kon , in den letterlijken zin des vroords,

voor- noch achteruit. Met ongehoorde inspanning werkte de trein zich

later naar Towano terug. De sneeuw viel zoo dicht , dat men geen

arm lengte voor zich uit kon zien. Daarbij huilde de storm met een

geweld alsof hemel en aarde uit elkander barsten. Zelfs de levendigste

fantaisie is onmachtig een dergelijk tooneel te beschrijven. De sneeuwploeg,

die bij die gelegenheid in het werk werd gesteld, woog niet minder dan 23000

kg. en was zoo hoog als een huis met twee verdiepingen. Kekent men
daarbij het gewicht van twaalf locomotiven van het zwaarste kaliber , die

voor den trein waren gespannen, dan komt men tot een totaal gewicht van

400000—480000 kg., met ongeveer 600 paardekracht. In weerwil van dat

alles moest de trein op de steppen van Nevada geduldig wachten, tot weêr

en wind haar toestonden den tocht te vervolgen.

Zooals uit deze beschrijving genoegzaam blijkt, zijn deze Amerikaansche

hoogvlakten voor landbouw slechts weinig geschikt. Wel heeft men er

tegenwoordig enkele vruchtbare streken ontdekt , doch in de uitgestrekte

alkali-velden is veel vochtigheid onmisbaar voor plantengroei en landbouw

zonder kunstmatige besproeiing is derhalve onmogelijk. Als zeker kan men

daarom vaststellen, dat deze steeds beperkt zal blijven tot enkele kleine land-

streken, die niet dan met ontzaglijke moeite de onwillige natuur worden

ontwrongen. Dit is bv. in Utah gelukt aan de verbazingwekkende vlijt

der Mormonen , wier nederzettingen aan het Groote Zoutmeer de woestenij

in een bloeiende landbouwkolonie hebben herschapen. Intusschen waren

hier de voorwaarden voor een natuurlijke oase aanwezig en in dat opzicht

is het overig deel der steppe veel minder begunstigd. Wel echter biedt ze

hier en daar schoone weilanden aan.

Let men daarentegen op den verbazenden rijkdom aan metalen, dan zijn

deze streken de meest bevoorrechte op de geheele aarde en in het mijn-

wezen ligt dan ook haar toekomst. In de voorste rij staan natuurlijk de

edele metalen, waarvan van 1848, het jaar waarin het eerste goud in Ca-

lifornië ontdekt werd , tot 1875, voor een waarde van niet minder dan

3600000000 guldens zijn opgedolven. Daarvan leverde Californië in ronde

getallen twee derden en wel hoofdzakelijk goud ; echter wordt aldaar, ge-

durende de laatste tien jaren, de opbrengst steeds minder. In het algemeen

kan men vaststellen
, dat het goud hoofdzakelijk in gebergten voorkomt

,

zoowel in de Siërra's van Californië als in het Rotsgebergte, en wel meer

bepaald op de westelijke hellingen. Zilver daarentegen wordt meer gevon-

den in de steppen ten oosten van die bergruggen.
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Ook aan platina
,

koper en nikkel ontbreekt het niet en zelfs het zoo

zeldzaam voorkomende tin wordt er gevonden ; kwikzilver daarentegen uit-

sluitend in het kustgebergte van Californië.

De wijze, waarop in Californië en de staten langs den Grooten Oceaan de

metalen en inzonderheid het goud gezocht worden, is herhaaldelijk beschre-

ven geworden. Wij kunnen dan ook niet beter doen, dan mede te deelen,

wat Max von Bersen in zijn verdienstelijk wei"k daarover zegt, te meer daar

hij daarin de nieuwste wijze van bewerking voorstelt

:

»Het goud komt voor als een kwartsader in de gesteenten of het goud-

kwarts en de rotsen beiden zijn verweerd. Kiezel en ijzer, waarmede het

vermengd was, hebben zich opgelost en het zuiver goud is achtergebleven.

Dit is met het zand in de dalen afgezakt of langs bergpassen in het bed

eener rivier afgespoeld. Ten gevolge van zijn meerdere zwaarte zinkt het

steeds dieper weg in het zand. Van daar, dat het goud op zeer verschil-

lende wijzen wordt gewonnen. De eerste gouddelvers verkregen het goud

uitsluitend uit de bedding der stroomen. Bijna alle stroomen en dalen

aan de westzijde der Siërra Nevada bevatten goud
,

terwijl in den staat

Nevada, op de oostelijke hellingen van het gebergte, weer een zuiverder zil-

verkwarts wordt aangetroffen, dan in eenig ander gebergte, dai; tot dusverre

onderzocht werd.

»Het goud"wasschen moet een zeer vermoeiend werk zijn. Het doel

daarby is het zand te doen wegspoelen, zoodat alleen het goud achter blijft.

Daarom zochten de eerste gouddelvers de goudbevattende beken en vlakke

rivierbeddingen op en de later aangekomenen, meestal Chineezen, gaan nog

steeds op dezelfde wijze te werk. Zij zijn voorzien van een houweel, een

spade en een soort van pan. Na een gat zoo diep mogelijk in den bodem

te hebben uitgehouwen, plaatsen zij daarin de pan en vullen deze met

goudzand. Vervolgens wordt zij onder water geschud, tot al het zand

weggespoeld is. Door in hetgeen op den bodem der pan is achtergebleven,

met een kleine magneet te roeren, worden de kleine ijzerdeeltjes, die steeds

aanwezig zijn, er uit verwijderd, zoodat nagenoeg niets anders dan zuiver

stofgoud overblijft.

»Deze wijze van goudwinnen heeft langzamerhand veel verbeteringen on-

dergaan. Zoo zag ik goudwasschen op de volgende wijze : Men voerde het

water over houten vloeren, waarin gaten waren gemaakt, die 10—20

schreden lang en breed waren. Door het water boven die gaten voortdu-

rend in beweging te houden, door middel van stokken, werd het zand af-

gevoerd, terwijl het goud in die trechtervormige gaten werd opgevangen.

Men berekent, dat door de primitieve wijze van bewerking der eerste goud-

wasschers ongeveer de helft der goudmassa op de rivierbeddingen is blij-

ven liggen.

»0p deze wijze zijn bijna alle beddingen uitgewasschen en hebben dik-

wijls een belangrijke winst opgeleverd. In den tegenwoordigen tijd heeft

de goudwasscherij zeer rijke velden gevonden in de gebieden Idaho en

Montana. Zelfs beweert men, dat zij de voormalige Californische velden

verre overtreffen. Dien ten gevolge is de bevolking in de wouddistricten

van Californië belangrijk afgenomen ;
plaatsen, die reeds op de landkaarten

voorkwamen, zijn weder verdwenen en vele huizen zijn vervallen. Men



berekent, dat zich hier slechts half zoo veel menschen met het inzamelen

van metalen bezig houden als in 1860 en dat in weerwil van de vele

andere metalen , als koper en kwikzilver, die er gevonden worden. De

kwikzilvermijn van Nieuw-Almaden is een van de rijkste der aarde en

wedijvert met de Almaden-mijn in Spanje, aan welke tot dusver den voor-

rang werd toegekend.

»Het goud is in Californië nog steeds in groote hoeveelheid voorhanden.

Het gouddelven werpt dan ook zeer belangrijke winsten af, voor zoover

dit op kunstmatige (technische) wijze plaats heeft. Een tal van verzande

rivierbeddingen worden tegenwoordig bewerkt door actiën-maatschappijen,

die door middel van kostbare leidingen het water daarhenen voeren. Is

het verval van de bedding groot genoeg, dan eindigen die waterleidingen

meestal in een spuit, door middel van welke de grond wordt omgewerkt

en het losgewerkte zand terstond weggevoerd. Zijn de waterhoeveelheid

en de drukking daartoe voldoende, dan zijn er dikwijls twee spuiten aan-

gebracht, wier vereenigde waterstralen dan niet zelden in staat zijn geheele

hellingen en heuvels weg te spoelen. In vooraf gereed gemaakte houten

bakken wordt het wegdryvende zand opgevangen, om daarna gewasschen

te worden. Deze wijze van bewei'king draagt den naam van hydraulische

methode of kortweg hydraulic. Van vele meren in het gebergte is het

water op die wijze naar beneden gevoerd cn tal van beken hebben een

andere bedding gekregen. Men berekent, dat de gezamenlijke lengte dier

waterleidingen en kunstmatige kanalen meer dan 8900 km. bedraagt. Ze

hebben echter dit nadeel, dat het afgespoelde land een aantal vruchtbare

landerijen voor altijd in woestijnen verandert. Doch in dit land hebben

de metalen een historischen voorrang verkregen en op geenerlei wijze mag

hun ontginning belemmerd worden.

»In de nabijheid van stofgoudhoudend zand bevinden zich altijd rotsen,

met aderen van goudkwarts. Hiermede wordt gehandeld als met andere

bergwerken. Het erts wordt bij de ton verkocht of in een aan het mijnwerk

verbonden amalgameer- machine terstond gelouterd. De waarde aan goud, in

een ton Californisch kwarts aanwezig, wisselt af van / 18 tot ƒ 120
;
gemiddeld

kan men haar stellen op /43. Door amalgameeren verstaat men de vol-

gende bewerking. Het kwarts wordt fijn gestampt en daarna vermengd

met kwikzilver. Dit laatste verbindt zich, ten gevolge van zijn groote be-

wegelykheid, met het stofgoud, waardoor het goud, wanneer het gewas-

schen wordt, gemakkelijk is op te vangen. Het aldus geamalgameerde

goud wordt in ijzeren pannen zoolang verhit, totdat het kwikzilver ver-

dampt is. De dampen worden in water opgevangen en slaan daarin

weder neêr als kwikzilver. In Californië vindt men honderden van derge-

lijke amalgameer-fabrieken. Tot dusverre werd slechts een derde gedeelte

van de geheele goudopbrengst op deze wijze verkregen ; doch de hoeveelheid

neemt aanhoudend toe, sedert men met grooter kapitalen is gaan werken.

))Levert Californië de grootste opbrengst aan goud, het meeste zilver komt

in Montana voor. In de nog jeugdige staten Colorado, Idaho en Montana

neemt de opbrengst der mijnen jaarlijks toe ; in de gebieden Washington

en Arizona is de ontginning nog eerst sedert kort begonnen." \

1. M. von Bersen. Transatlantische Streifzüge. S. 122—125.
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Öe mijnen in Nevada en in het Rotsgebergte, welker rijkdom veel grootef

is dan men vroeger dacht, hebben belangi'ijke hoeveelheden zilver opgebracht.

Aan een officieel verslag van den staats-commissaris voor het mijnwezen,

Prof. Kaymond, ontleenen wij de volgende cijfers. In 1850 vertegenwoor-

digde de totaalopbrengst aan zilver in de Vereenigde Staten een waarde van

/1200Ü0. Tien jaren later bedroeg ze nog niet meer dan / 360000. In

1870 was ze gestegen tot ƒ37200000, d. i. 300 maal meer dan voor tien

jaren en in 1874 beliep zij / 72000000. Van 1860 tot 1875 leverden de

Amerikaansche mijnen voor een waarde van ƒ 603241200 aan zilver. Van

twee ten volle vertrouwbare zijden is verzekerd, dat de zilver-productie der

Amerikaansche mijnen, gedurende de laatst verloopen vijf jaren grooter is

geweest, dan in de dertig jaren, die daaraan voorafgingen. ^.

Trouwens de rijkdom aan metalen van Californië is zoo groot, dat men

niet vragen moet : » Welke metalen komen voor in dien staat ?" maar veel

liever : »WeIke komen er niet voor ?" In 481 bergwerken bedroeg de

gezamenlijke lengte der gangen 4300 mijlen en in het jaar 1 875 werden

door 192 kwartsmolens niet minder dan 280385 tonnen van dit kostbaar

gesteente verbryzeld.

Inzonderheid heeft de ontginning van grafiet in de laatste jaren een be-

langrijken omvang verkregen. De grootste grafietlaag ligt te Sonora in Tuo-

lumne Countij. Op een diepte van 40 voet treft men het aan, in zeer zuiveren

toestand, zoodat het in groote blokken kan worden uitgehouwen en slechts

in geringe mate behoeft te worden gereinigd. Op 60 voet diepte komt

het geheel en al onvermengd voor en kenmerkt zich door zulk een hard-

heid, dat men het kan slijpen en polijsten. Deze groef, die bij daglicht

wordt bewerkt, levert tegenwoordig gemiddeld 1000 ton grafiet per maand.

Eeeds sedert jaren wist men, dat de bodem van Californië tin bevatte.

Men meende evenwel, dat het erts zoo arm was, dat het de moeite van het

ontginnen niet beloonde. Bovendien werd de titel van bezit van de streek,

waar het voorkwam, bestreden. Een en ander maakte, dat er geen werk

van gemaakt werd. Het laatstgenoemde bezwaar is sedert uit den weg ge-

ruimd en voor een paar jaren werd het werk begonnen in de tinmijn

Tamaseal in San Bernardmo county en de hoofdader is thans geopend op

een diepte van 30 M. Zij heeft een breedte van 2— 5 M. en levert erts

van een gemiddeld gehalte van 15—25*yy. Dit bergwerk ligt op een af-

stand van 56 km. van Annaheim en omstreeks 1160 M. boven de opper-

vlakte der zee. Tamascal-creek is er slechts 4 km. van verwijderd, zoodat

het noodige water gemakkelijk kan worden aangevoerd. De eigenaar is

voornemens de schacht nog 30 meter dieper te maken en blijft het ge-

halte der mijn tot op die diepte het zelfde, dan bezit Californië ontegen-

zeggelijk de rijkste tinmijn der aarde.

1. AUgem. Zen. 19 MSrz. 187G. S. H88.



HET ROTSGEBERGTE,

De rijkdom aan metalen van het hierboven beschreven hooge steppenland

strekt zich ook uit tot het Rotsgebergte, vpelks breede en hooge bergmuur,

de richting van de lengte-as van het vasteland volgende, de scheiding

vormt tusschen de westelijke tafellanden en de breede inzinking van het

Mississipi-dal. Zooals we reeds opmerkten, begint deze ontzaglijke bergketen

bij de Moro-piek, op ongeveer 36** N.B. en strekt zich in noord-westelijke

richting onafgebroken uit tot aan de noordelijke IJszee. Zij verheft zich

op de hoogvlakten, die als een voortzetting van die van Nieuw-Mexico be-

schouwd kunnen worden. Deze hoogvlakten vormen bij het begin van het

Rotsgebergte een natuurlijke verbinding tusschen de tafellanden van de groote

inzinking ten westen en het woestijngebied ten oosten. De laatsten bestaan

eveneens uit glooiende plateau's, van 600— 1500 M. hoogte, die steunen

tegen de oostelijke helling van het Rotsgebergte en het tot in het hoogste

noorden begeleiden.

Een Ign van het zuid-oosten naar het noord-westen, dwars over dit plateau van

Nieuw-Mexico getrokken, geeft de noordelijke grens aan van den tropischen

plantengroei. Ten noorden van die lijn neemt het Rotsgebergte een aanvang, op

welks terrassen zoowel de reeds meermalen genoemde Rio Grande als de

Kansas en de Platte ontspringen, de eerstgenoemde aan de west-, de beide

laatsten aan de oost-zijde. Hier, tusschen 34** en ongeveer 40** N.B., vei'-

toont het gebergte zijn grootste ontwikkeling. Toch verheffen de toppen

zich aanvankelijk niet zoo buitengemeen hoog. Eerst ten noorden van den 37sten

breedtegraad, die samenvalt met de grens van het Colorado-gebied, vinden we

hooge toppen. Volgens de in den zomer van 1873 gedane waarnemingen,

ligt het centrum der aanzienlijkste verhefiBngen, binnen dit gebied besloten.

In Centraal -Colorado is de kam van het gebergte bijna 200 km. breed. Hier

bestaat het dan ook uit drie hooge parallelketens, die in noord-noord-westelijke

richting loopen en aan de westzijde begeleid worden door groote tafellanden en

een menigte toppen. Tusschen die ketenen worden de groote hoog gelegen in-

zinkingen gevonden, die bekend zijn onder den naam van parks. Het zui-

delijkst daarvan is het San Luis-park, waarop het South-park, het Mid-

den-park en het North-park volgen.

De eerste keten, die met een plotselinge verheffing uit de hoogvlakte

opstijgt, kan van uit Denver, een stad aan de Zuidelijke Platte, over een

lengte van 200 km. overzien worden. Op haar met sneeuw bedekte en

sterk getande kruin verheffen zich een aantal toppen, wier hoogte afwisselt

van 3960—4260 M. Daaronder moeten vooral genoemd worden de Spa-



nisch Peak, de James-Peak (door James het eerst bestegen in 1820) en

de Long-Piek. De laatste, in 1864 door Dr. Parry bestegen, is 1320 M.

hoog, doch wordt in hoogte nog overtroffen door de meer zuidelijk gelegen

Pikes-Peak, die voor hem, die van uit het oosten het gebergte nadert, de

kroon van het landschap vormt. Ofschoon de vlakten ten zuiden van Denver,

reeds 2225 M. boven den zeespiegel liggen, blijft de betrekkelijke hoogte

van dien bergtop nog aanmerkelijk genoeg, zoodat men zich reeds in zijn

onmiddellijke nabijheid waant, wanneer men er nog 4 km. van verwijderd

is. Toen luitenant Pike, zijn ontdekker, op een afstand van 200 km. het

berggevaarte voor 't eerst zag, teekende hij in zijn dagboek op, dat »de

top uit sneeuw of uit wit gesteente scheen te bestaan." Dus twgfelde hij

nog of hij werkelijk een sneeuwtop voor zich had. Vlak ten oosten van de

Pikes-piek ligt de ))godentuin." Deze naam heeft de fantaisie der Ame-

i-ikanen gegeven aan een dal of kloof, welks wanden ongeveer 60— 100 M.

hoog en sterk verweerd zijn. Slechts enkele pijlers en zuilen zijn aan de

sloopende kracht van het water ontkomen en vormen een dergelijk natuur-

tooneel, als we in 't groot in de Sacksische Schweiz terugvinden.

Een Amerikaansch schrijver , James F. Meline , die drie maanden in

Zwitserland doorbracht , beweert dat het Kotsgebergte , wat grootsch-

heid betreft, de Alpen volkomen in de schaduw stelt ^. We mogen dit

gerust overdrijving en Amerikaansche zelfverheerlijking noemen. In massa

en uitgestrektheid staat het Kotsgebergte wel is waar boven de Alpen

;

doch men overziet toch altijd maar een zeer klein gedeelte van de keten

tegelijk en de indruk, dien men verkrijgt, hangt natuurlijk veel meer van

de betrekkelijke, dan van de volstrekte hoogte af. Als het Kotsgebergte

voor 't eerst voor het oog van den reiziger opdoemt, bevindt hij zich reeds

op een hoogte van 1220 M. boven den zeespiegel, zoodat de betrekkelijke

loodrechte verheiSng slechts 3050 M. bedraagt. Bevindt hij zich aan den

voet van de keten, dan staat hij op een hoogte van 1800—2100 M.,

zoodat alsdan zelfs de Pike-Piek een betrekkelijke hoogte van slechts iets

meer dan 2000 M. heeft.

Wat beteekent dit in vergelijking van den Mont Blanc, die zich bijna

4550 M. boven Genève verheft of zelfs van de Monte Kosa, gezien van den

dom van Milaan ? Daar komt nog bij, dat op een breedte van 40^, bij een

droog continentaal-klimaat, de sneeuwgrens onmogelijk eenigszins ver naar

beneden kan afdalen. Op de noordelijke hellingen der Alpen ligt zij reeds

op een hoogte van 2?00—2600 M. en 't is juist door de hoogte van het

sneeuwgebied, dat het oog in de eerste plaats den indruk van de meerdere

of mindere hoogte der bergen verkrijgt, 't Spreekt echter van zelve, dat,

bij de meerdere doorschijnendheid van de lucht, een schijnbaar eindelooze

bergketen, op een afstand van 100—-150 km., een veel grootscher indruk

maakt, dan de Alpen op gelijken afstand waargenomen.

Ten westen van de parks strekt zich de Parkketen uit, welker grootste ver-

hefiBng zich groepeert om den zilverrijken Mount-Lincoln, die een hoogte

bereikt van 4260 M., een hoogte, welke geëvenaard wordt door die van

de Quandary-piek. Nog meer westelijk loopt de National-keten, door de

Arkansas-vallei van eerstgenoemde gescheiden. Wederom ten westen van deze

1. James F. Meline. Two lliousand miles on horseback. Santa Fé and London. 18ü8. 80. p. 50.
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verheft zich de groote groep der Elk-Mountains, waarin vijf toppen, die

meer dan 4200 M. hoog zijn. In 't geheel verheffen zich in de districten,

die bij de kadastrale opmeting van 1873 onderzocht werden, minstens 72

toppen, die de hoogte van 4250 M. overschrijden. ^

Nadat de van Utah komende Pacific-spoorweg het gebied van dit gebergte

verlaten heeft, overschrijdt hij het Eotsgebergte door den Evan-pas. Al-

vorens dezen te bereiken doorloopt hij een landstreek, die geographisch tot

dit gebergte behoort. De baan doorsnijdt namelijk, na het Groote Zoutmeer

verlaten te hebben, het Wahsatch-gebergte, dat de westelijke grens vormt

van het gebied van het Eotsgebergte. De streek tusschen Utah en Wahsatsch

behoort tot de meest schilderachtige van den geheelen weg. Eerst snelt

de trein door Devils-Gate, (de Duivelspoort) een inzinking met loodrechte

wanden, die zich verheffen tot een hoogte van meer dan 100 M. Daarna

doorloopt hij de vallei van den Wefeer, welks wateren door een diepe kloof

voortbruischen, dan eens in den bodem verdwijnend, dan weêr daaruit te

voorschijn komende. Eindelijk voert de weg door een aantal caüons, die

de Duivelspoort in grootschheid nog verre overtreffen. De meest bekende

daarvan is de Echo-canon, de Via-mala der Nieuwe Wereld.

Tusschen den voet van het Wahsatch-gebergte en dien van de hoofdketen

der Eocky-Mountains ligt nog een uitgestrekte hoogvlakte. Aan de zuid-

zijde wordt ze afgesloten door een ontzaglijke keten met toppen van

4000 M. Zich uitstrekkend langs den 41sten parallel schijnt zij het Wah-

satch-gebergte met de Eocky-Mountains in verbinding te willen brengen.

Aan de noordzijde verheft zich de groep der Wind-river-Moimtains. Het

woeste, onherbergzame tafelland van Wijoming ligt dus tusschen deze ge-

bergten ingesloten. Geen enkele boom of struik breekt de eentonigheid af.

Slechts een soort van artemisia , die een hartsachtigen geur verspreidt, be-

dekt den bodem. Over deze vlakte stroomt de Green-river, langs welker

oevers zandsteen-formaties gevonden worden. Op het Wind-river-gebergte

ontspringend, loopt zij met groote bochten over de hoogvlakte, tusschen het

Uintah-gebergte ten westen en de Siërra-Escalante ten oosten, om zich later

met de Colorado te vereenigen, Deze Amerikaansche woestijn bestaat, met

uitzondering van enkele smalle stroomdalen, uit uitgestrekte zandvlakten,

op welke hier en daar alkali-houdende of giftige bronnen gevonden worden.

Verschillende cactussoorten, verdord gras, verschrompelde boomen, vooral

populieren, zijn de eenige vertegenwoordigers van het plantenrijk. Herhaal-

delijk doet zich in deze streken het verschijnsel voor, dat de rivieren in

den bodem verdwijnen, om eenige kilometers verder weder te voorschijn te

komen. Wolven, antilopen, prairiehonden en een groote menigte ratelslangen

zijn de bewoners dezer woestijn, terwijl de beeren in hare bosschen rond-

zwerven.

Dit woeste tafelland van Wyoming, dat aan de oostzyde in de grasrijke

Laranné-vlakte overgaat, vormt eigenlijk den breeden rug van het Eots-

gebergte. Wel ligt het nog 800 M. beneden het station Sherman^ waar

de spoorweg den kam van het gebergte overschrijdt, doch nog voor het sta-

tion Eaivlings Springs ligt de eigenlijke waterscheiding tusschen den Atlan-

tischen en den Grooten Oceaan.

1. Londoner Nalure, Vol. IX. p. 73.
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Bij de Laramie-piek (niim 40^^ N.B.) buigt het Rotsgebergte met een hoek

van bijna 90° naar het westen. Op dit punt begint tevens het dal van den

Platte Nortr Fork, dat de Black Hills (Zwarte Heuvels) van het Rotsgebergte

scheidt. Terwijl de eersten een noord-oostelijke richting hebben, zet de hoofd-

keten zich in het Rattlesnake-gebergte voort.

Dit gebergte volgend komen wij aan het sterk getande Wind-river-ge-

bergte, dat nog door geen mijnwerker betreden werd. In deze keten ver-

heffen zich vooreerst de Freemonts-piek , een uitgedoofde vulkaan (4134

M.) en iets noordelijker de meer dan 3300 M. hooge sneeuwtoppen der

Tetons, aan welker voet zich de boven beschreven Wyoming-woestyn uit-

strekt. Hier bevinden we ons op de grens van een gebied, dat door allen,

die het onderzocht hebben, als het Amerikaansch wonderland by uitnemend-

heid is voorgesteld. Het is het Yellowstone Nationalpark, een dal, dat

aan de noordzijde wordt ingesloten door het Gallatin-gebergte, aan de zuid-

zgde door de Wind-river-mountains en aan de oostzijde door de keten der

Snotvij-moimtains.

Nadat reeds in 1870 een voorloopig onderzoek had plaats gehad, begaf

zich in het volgende jaar een expeditie op weg naar het Yellowstone-meei',

welks ligging reeds in 1 806 door Clarke en Lewis was bepaald geworden.

De leiding dezer expeditie was toevertrouwd aan den hoofdingenieur Bai--

low. De Gardener-rivier stroomopwaarts volgende , ontdekten zij spoedig

heete bronnen, waarvan het water, bij het afvloeien langs de berghellingen,

daarin allerlei gewrochten eener natuurlijke bouwkunde had doen ontstaan.

Deze bronnen liggen bijna 2000 M. boven het vlak der zee en iets zuide-

lijker verheft zich een koepelvormige bergtop nog 600 M. hooger. Van af

dezen top voert een pad over een plateau van 50 km. breedte naar de Yel-

lowstone-vallei. Heerlijk schoon is dat bergpad. Hier vertoont zich de

natuur wild romantisch, daar verheven schoon ; hier wordt het oog getroffen

door de liefelijkste groepen
,
ginds stemmen de majestueuse rotsgevaarten

tot diepe melancholie.

. Plotseling stond de expeditie voor een ijzingwekkenden afgrond. Op een

diepte van 600 M. bruischte de stroom over vulkanische gerolsteenen.

Hier en daar storten kleine watervallen van de rotswanden neder en van

uit de hoogte gezien , heeft de stroom het aanzien van een strook wit

schuim.

In deze diepte heeft alles een tooverachtig en fantastisch voorkomen. De

stroom zelve schijnt eerder uit olie dan uit water te bestaan. In de sple-

ten der rotswanden hebben trotsche adelaars hun nesten gebouwd en in

breede kringen verheffen zij zich majestueus in de lucht.

Aan het uiteinden van dezen cafion stort zich de heerlijk schoone Toitjer-uai

naar beneden. Ofschoon hg niet minder dan 130 M. hoog is, ligt hy zoo zeer

verscholen in de schaduw van rotsen en bosschen, dat men tot op 1 km.

afstand naderen kan , zonder iets van zyn aanwezigheid te bespeuren.

Evenwel vertoont zich de natuur eerst dan in al haar majesteit, wanneer

men in den tweeden canon doordringt. Aan den ingang stuit men op

talloos vele zwavel- en aluinbronnen, die somtijds de opmerkelijkste vormen

vertoonen. Na 5 km. diep in den canon doorgedrongen te zijn, bevonden

de leden der expeditie zich 460 M. beneden de randen der kloof. Na een
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vermoeienden tocht van nog vier uren bereikten zij het achterste gedeelte

van de golf en tevens den oever van de Tellowstone, welker water warm

was en een zwavelachtigen smaak had. De inwendige hitte van den bodem

veroorzaakte een drukkende temperatuur, in weerwil van den vrij sterken

zeewind, die door de kloof woei.

De ontzettende rotswanden aan weerszijden van den canon schenen zich

tot aan het hemelgewelf te verheffen en ofschoon het eerst drie uur na den

middag was, flonkerden de sterren toch in vollen glans. Op dit punt is

de kloof minstens 900 M. diep en de grootschheid er van wordt nog ver-

hoogd door twee watervallen. Vooral de laatste dezer twee levert een ver-

rassenden aanblik op. De waterstraal stort zich over een 117 M. hoogen

rotsmuur naar beneden en aan weêrszijden heerscht de weelderigste plan-

tengroei.

Tusschen dezen waterval en het meer ligt een landstreek vol natuur-

wonderen, kokend heete bronnen, rockende kraters en heuvels, die een

hoogte bereiken van 90 M. en hun ontstaan alleen aan de opbouwende

kracht der omliggende bronnen danken. Aan den voet van een dezer

heuvels ontdekte men een hol, met een opening van 2 M. in doorsnede,

waaruit met regelmatige tusschenpoozen een dichte, zwavelachtige damp

opstijgt. Eenige meters verder bevindt zich een kokende bron, die een

lengte van 21, bij een breedte van 12 M. heeft en waarvan het water in

altijddurende beweging is en aan de andere zijde een warme aluinbron,

omgeven door de schoonste kristalformaties.

Eigenlijke geijsers vindt men hier tegenwoordig niet meer. Vroeger

echter waren er velen en zeer krachtige, die de sporen hunner wer-

king hebben achtergelaten. Het gebied der geijsers ligt intusschen niet

ver van het Yellowstone-bassin verwijderd
,

namelijk aan de Firehole-

river. Hier komen ze voor over een oppervlakte van 19 km. lengte, bij

5 km. breedte. De altijd werkende bronnen, met kraters van 0,9— 12 M.

hoogte, strekken zich langs beide oevers der rivier uit. Toen de leden

der expeditie, vol verlangen om in het Madison-dal weder in beschaafde

streken terug te keeren, op dit punt waren aangekomen, zagen zij plot-

seling een reusachtigen waterstraal, die tot een hoogte van 38 M. werd

opgeslingerd. »Een geijser ! een geijser !'' riepen allen als uit een mond ,

en inderdaad 't was zoo. Het was als ware hij daar geplaatst als een schild-

wacht voor dit dal der wonderen. Gedurende den tijd, dat de expeditie

hier vertoefde, stiet hij, met regelmatige tusschenpoozen, zijn heete stoom

negen malen in de lucht. Elke uitbarsting duurde 15 tot 20 minuten.

Zoodra zij opgehouden heeft, verdwijnt het water van de bron geheel en

al in den bodem en men bemerkt niets dan het geraas van opstijgende

dampen, totdat een nieuwe uitbarsting volgt. Niet minder dan 1500 der-

gelgke geijsers liggen hier bij elkander, terwijl het bovendien gebleken is,

dat vele schijnbaar stilstaande bronnen niets anders dan geijsers in rust

zijn.

En toch vormen alle tot dusver genoemde natuurwonderen niets anders

dan de lijst, waarin de kostbaarste parel vervat is, die daar fonkelt op

den hoogsten top, 2264 M. boven den zeespiegel, 't Is het eenige Yel-

lowstone-meer, de kroon van het vasteland. Deze schoonste en liefelijkste
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watervlakte,' waar het raenschelijk oog ooit op rustte, mag met recht het juweel

van het Yellowstone-gebied genoemd worden. De aanblik op dit meer was

de schoonste belooning voor de onuitsprekelijke moeielijkheden en bezwaren,

die de wakkere expeditie had moeten doorworstelen.

Opmerkelijk is het, dat met uitzondering van forellen, geen enkele visch

in dit meer gevonden wordt. Daarentegen zetten een tal van watervogels

er leven bij
;

geheele scharen witte zwanen en pelikanen bewegen zich

over zijn effen waterspiegel en bevolken den oever en de eilandjes. De

waterafvoer heeft plaats door een diepe kloof, die een kanaal vormt van

400 M. breedte. De oppervlakte van het meer bedraagt ongeveer 520

M. en wat de hoogte boven den zeespiegel aangaat, vindt het alleen in

het Titicaca-meer in Zuid-Amerika een mededinger. '

De leïlowstone, die in de hoogste deelen van het Rotsgebergte ont-

springt, doorloopt het oostelijk deel van het Montana-gebied, om zich bij

Fort Union met den Missouri te vereenigen. Een aantal zijrivieren, meestal

uit het zuiden komende, vormen rivierdalen, die honderdduizende morgen

vruchtbaar bouwland aanbieden. Dit is trouwens ook het geval met het

dal van de Yellowstone zelve, dat in dezen niet achter staat bij de rivier-

dalen van andere zijtakken van den Missouri.

Onder de laatsten noemen we vooral de Jefferson, de Madison en de

Gallatin Forks, langs welker oevers de eene nederzetting na de andere

ontstaat en allen vinden in den landbouw een winstgevend bedrijf. De ge-

steldheid dezer dalen is uitlokkend voor den landverhuizer. De heuvels

en bergen, die ze begrenzen, zijn alom met dennen begroeid , katoen-

struiken omzoomen de schoone stroomen, die ze in alle richtingen door-

kruisen en wier wateren een schat van krachten vertegenwoordigen. De

eerste landontginning had plaats in den zomer van 1863 en reeds terstond

bleek het welk een verbazende voortbrengingskracht deze valleien bezitten.

In het zuidelijk deel van Montana is het klimaat zacht en ook in de

noordelijkste deelen is het veel gezonder en gematigder dan in de meeste

noordelijke en westelijke staten. Inzonderheid is dit het geval ten westen van

het gebergte en dit komt 'geheel overeen met het algemeen ei'kende feit,

dat de isothermen meer naar het noorden buigen, naarmate men van de

oostkust uit den Grooten Oceaan nadert. Te Fort Benton, op een noor-

derbreedte van 48°, blijven paarden en runderen , die daar in groote

hoeveelheden gehouden worden, het geheele jaar buiten en vinden ook in

den winter volop voedsel.

Ten noorden van de Yellowstone-vallei nadert de hoofdketen van het Eots-

gebergte steeds meerder den Grooten Oceaan. Zij strekt zich uit tot over

den Noordpoolcirkel henen, al wordt ook het plateau, dat over zijn ge-

heele lengte haar grondvlak vormt, steeds smaller. De noordelijkst gele-

gen pas van eenige beteekenis binnen het gebied der Vereenigde Staten is

de Lewis and Clarks pas. Op den 49^*^° parallelcirkel, die tevens de

grens der Vereenigde Staten vormt, voert de Kootami--pas over het gebergte

henen, langs welks westelijke helling de gelijknamige rivier stroomt, even-

wijdig aan den kam van het gebergte. Verdere noemenswaardige passen

zijn de Crownest^ de Kananaski (1950 M.), de Vermïihon (op öl'^N.B.),

1. Chambers Joiiinal. No. 542. 16 May. 1874. p 315—317.
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de Kickinghorse (1800 M.), de Yellow Head of Leatlier-pas en de Pine-

pas. Tusschen deze passen stijgen hooge bergspitsen op, zooals de Mount

Forhes (4500 M.), de Mount Hooker (4800 M.) en de Mount Brown

(ruim 4900 M.). Tusschen de gletschermassa's van beide laatstgenoemde

toppen ligt, boven op den kam van het gebergte, het kleine meer Commü-

tees Punch Boivle. Hieruit vloeit, in zuidelijke richting, de Columhia naar

den Grooten Oceaan, terwijl de Athapaska zich door de 2300 M. diepe

inzinking, die onder den naam van Athapaska-portage bekend is, naar het

noorden wendt, om zich met de wateren der Poolzee te vermengen. Op SS**

N.B. wordt de kam van het gebergte lager en ten noorden van 55" daalt hij

tot op 1300 M. Tevens verdeelt het zich in verschillende ketens en

gaat aan den benedenloop van den Mackenzie over in een grondverhefi&ng

van 600 M. hoogte. Ook op deze hooge breedten blijven diepe caiions het

kenmerkende van het Eotsgebergte.

Deze geringe grondverhefHng vloeit weldra samen met de Cascade- keten,

die in afwijking met de hoofdketen , ook op aanzienlijke breedte de

zelfde verhefBng behoudt en dus, om 't zoo uit te drukken, de rol van de

laatste overneemt. Langs de gescheurde kusten van de Poolzee loopt ze

voort, niet ongelijk aan de gletscherdragende Skandinavisohe bergen, tot

ze aan het uiteinde van het schiereiland Aljaska eindigt. In dit gedeelte

verheffen zich de beide kegels der Mount Fairweather (58"50'40'' N.B.
,

4492 M.) en der Mount Elias (60Ol7'35" N.B. 4570 M.), beiden vulkanen

van vermoedelijk nog jonge vorming.

HET NOORDEN VAN AMERIKA.

Zoo zijn we dan, den loop van het gebergte volgende, van de grenzen der

tropische gewesten af, geleidelijk genaderd tot die onherbergzame streken,

waar zelfs geen gerst meer tot rijpheid komen kan. Wel beslaat dit ge-

bied op de landkaart een ontzaglijk groote oppervlakte, doch wegens het

eenvormige der natuurlijke gesteldheid, kunnen we ons met een algemeen

overzicht vergenoegen. Deze geheele oppervlakte, die Britsch-Amerika en

het Aljaska-gebied (vroeger Eussisch-Amerika) omvat, bestaat uit tweo

landmassa's, die geographisch scherp van elkander onderscheiden zijn. Het

westelijk deel bestaat uit de plateau's, waarop zich het Eotsgebergte

verheft, terwijl het oostelijk deel werkelijk een laagvlakte is. De grens

tusschen beiden wordt ongeveer gevormd door den machtigen Mackenzie
,

die, dicht langs den voet der westelijke hoogvlakten, door een diepe kloof
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in meridiaan-richting voortstroomt. Intusschen daalt de hoogvlakte ten westen

van den Mackenzie, die in 't begin nog 1500 M. hoog is, steeds dieper af,

naarmate men meer naar het noorden komt. Geheel Aljaska daarentegen

bestaat uit een plateau, dat doorsneden wordt door den Yukon den

aanzienlijksten stroom in dit deel van het vasteland. Deze rivier heeft haar

bronnen op de noordelijke helling der bergruggen, die de hoogvlakte aan

de zuidzijde begrenzen. Alleen langs de noordelijke en noord-westelijke

kusten strekt zich een strook laag land uit.

De tochten en onderzoekingen van den Engelschman Frederic Whijmper

hebben 't meest bijgedragen om ons eenigszins nauwkeurig met het noord-

westelijk deel van Amerika bekend te maken. Daarom zullen wij hem in

dit gebied tot onzen gids kiezen. In den zomer van 1864 nam hij deel

aan een expeditie van den botanicus Eobert Erown, ter onderzoeking van

Van-Couvers-eiland. Men drong langs het riviertje Caiotifsc/irtn door, dat als

toonbeeld van de meeste stroomen van dit eiland gelden kan. Het ont-

springt uit een meer, midden in het eiland en heeft, bij een zeer sterk ver-

val, een stroomlengte van omstreeks 60 km.

In de maagdelijke wouden van Van-Couvers-eiland treft men cederen

aan, die op manslengte van den bodem een omvang hebben van 11 M De

Cawitschan ontspringt uit het Kaatza-meer, waarin zich een smal schierei-

land uitstrekt, eindigende in een dichtbegroeiden heuvel. Op hun verderen

tocht door het eiland, ontdekten de reizigers een kolenlaag, waarschijnlijk

een voortzetting der bedding, die gevonden wordt op de tegenoverliggende

kust van het Washington-gebied, welke laatste bereids ontgonnen wordt.

Goud werd ontdekt en wel in het gruis en kiezel van de Sooke.

Ook op Koningin- Charlotte-eiland zou dit voorkomen. De Sooke ontspringt

eveneens uit een bergmeer. Dit riviertje is sterk bevolkt , inzonderheid

door zalmen, terwijl talrijke kudden herten langs de oevers grazen.

Van af het Sooke-meer ging de tocht naar de meren Chawingan en

Cawitschan en verder lang de kust naar het stadje Nayioimo, dat zijn ont-

staan dankt aan de kolenbeddingen in de nabijheid, die reeds tot op een

diepte van 82 M. zijn uitgegraven. Ten slotte onderzochten de reizigers

de Puntledge-river, een schoone stroom, met twee aanzienlijke watervallen,

die eveneens uit een meer ontspringt. Midden in het eiland ligt in het

geheel een reeks van 7 bergmei-en, waarvan het grootste, het Centraal-

meev, 29 km. lang en J — 2 km. breed is.

Behalve de herten komen nog enkele andere viervoetige dieren op Van-

Couvers-eiland voor, als beeren, panters^ bunsing enz., zg 't ook in ge-

ring aantal.

Op den 8sten Augustus 1865, bevond zich Whijmper voor Sitka, de

nieuwe hoofdstad van Aljaska. De aardrijkskunde kent een eiland en een

stad Sitka, maar voor geen van beiden is dit de ofBciëele naam. De stad

toch wordt door de Eussen Nieuw-Archangel genoemd, het eiland Baranoiü,

ter eere van den stichter der kolonie. Stad en eiland beiden hebben een

hoogst schilderachtige ligging. Onmiddellijk achter de stad verheffen zich

dicht begroeide bergen en door een opening ontdekt het oog op den ach-

tergrond prachtige sneeuwtoppen.

Daarentegen is het klimaat buitengemeen ongunstig. *t Is niet zoo zeer
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koud dan wel vochtig. Sneeuwt het niet, dan regent het onophoudelijk.

Dit is echter nog het ergste niet. Veel gevaarlijker zijn de weinige dagen,

waarop de zon haar koesterende warmte schenkt, daar dezen zoowel koortsen

als borstziekten doen ontstaan. Aan rhumatische aandoeningen zijn alle

bewoners onderhevig.

Voor landbouw is het klimaat te eenenmale ongeschikt. VisseheriJ en

jacht op pelsdieren zijn voor Aljaska nagenoeg de eenige middelen van

bestaan en sedert de Russische overheersching zijn beiden ontzaglijk ach-

teruitgegaan.

Van Sitka uit ging de tocht naar de Aleuten (in de laatste jaren door

Alphonse Pinart onderzocht) en naar de Norton Sond op het eiland St.

Michael. Op de kusten van het vasteland kenmerkt zich het karakter van

de plantenwereld door de grootst mogelijke droogte- Üe tinten wisselen

af van rood en roodbruin tot bruin en geel. In die streken is dan ook

de korte zomer buitengemeen warm. Later in het jaar volgen nachtvorsten

op snikheete dagen, zoodat elke halm en elk sprietje verschroeid en ver-

schrompeld wordt. De Behringzee is hier zeer ondiep en laat de weers-

gesteldheid het slechts eenigszins toe, dan ziet men alom walvischvaarders

het anker uitwerpen.

Het kusteilandje St. Michael bestaat uit poreuze lava-gesteenten, die

waarschijnlijk door de aanspoeling hierheen gebracht zijn. Geen enkele bron

wordt er gevonden. Ook boomen ontbreken, doch de bodem is bedekt met

een dikke laag mos. Daar intusschen de Yukon-mondingen een groote

hoeveelheid drijfhout aanvoeren, is er ten minste voor gezorgd, dat de

bewoners van St. Michael niet bevriezen. Reeds zeer vroeg in den winter

vormt zich ijs in de Norton-Sond, doch slechts tot Kerstmis heeft men ze-

kerheid, dat het niet zal gaan kruien of door stormen wegdrijft.

Daarna begaf zich Wbijmper naar ünalatschlit, op het vasteland (63*^

53' 33// N.B. 1600 30' 16'' W.L. v. Gr.) Dit is de noordelijkste der Rus-

sische nederzettingen in Amerika en van hier trok hij langs den Yukon,

die men na een tocht van 270 km. over land bereikte. Hij volgde den

stroom opwaarts tot aan het fort Yukon , niet ver van de Britsche

grenzen.

Deze rivier, de Mississipi van het Aljaska-gebied, had daar, waar Whijm-

per haar voor 't eerst zag, een breedte van omstreeks 7 km., terwijl dit

punt niet minder dan 3000 km. van de bron verwijderd lag. Met recht

kan dus de Yukon onder de grootste stroomen der aarde gerangschikt

worden. In werkelijkheid had hij dan ook in alle opzichten het aanzien

van een machtigen stroom, die zich herhaaldelijk in ondiepe lagunen ver-

breedt en in zijn benedenloop bijna overal IV2 tot 2 km. breed is. Hij

stroomt grootendeels door boschrijke streken en is tot op een afstand van

2000 km. van zijn monding bevaarbaar. Gedurende bijna 8 maanden van

de twaalf is hij bevroren en in den zomer is zijn stroomsnelheid zeer groot.

Zijn beide bronarmen ontspringen op het Rotsgebergte en vereenigen zich

op 63» N.B. en 172*» 10' W.L. v. Gr. Zijn noordelijkst punt ligt op 66"

N.B. Hier heerscht, zooals van zelve spreekt, een poolklimaat, dat evenwel

in Aljaska veel milder is, dan op de oostkust van Amerika.

Een deel van Aljaska's bodem is bedekt met bosschen en moerassen,



een ander Jeel, dat geheel boomloos is, met bergen, rotsen en gletschers

;

vooral langs de kusten strekken zich schoone wouden uit.

De bodem bevat ijzer en steenkolen. Waar de granen niet meer tot

rijpheid komen, is de jacht de hoofdbezigheid der bewoners. In dit opzicht

blijft onder de vele nuttige dieren de zeehond het nuttigste van allen.

Niet alleen levert hij den inboorlingen zijn huid, die ook tot leder wordt

verwerkt, maar bovendien traan en spek, twee gewichtige voedingsmiddelen.

Als zoodanig zijn ook de zalmen van de Yukon niet te verachten, die zoo

vet zijn, dat men ze kan stoven zonder boter of olie. ^.

Bij gelegenheid van een later onderzoek, werd aan de oevers van de

Tagno een rijk goudveld ontdekt, waar, naar men zegt, het goud bij klom-

pen tegelijk gevonden zou zijn.

Zooals we reeds zeiden, bespeelt de snelvlietende Mackenzie den oostelijken

voet van het Eotsgebei'gte. Op 60^ N.B. vormt hg, bij zijn uitmonding in

de Poolzee, een zandige delta. Tusschen deze rivier en den Atlantischen

Oceaan strekt zich een diepliggende laagvlakte uit, rijk aan meren en met

een rotsachtigen bodem. De hoogte van deze vlakte stijgt nergens boven de

100 M. Maar ofschoon er geen bergen gevonden worden, toch is de

oppervlakte ruw en oneffen, tengevolge van een aantal rijen lage rotsen

en klippen, die meestal in parallel-richting loopen.

Deze onregelmatige vorm der oppervlakte, die 't onmogelijk maakt een

bepaalde helling van den bodem aan te wijzen, oefende op de vorming

van rivier-gebieden een beslissenden invloed uit. Een normale ontwikkeling

van groote, goed afgeronde stroomgebieden wordt er door belet ; slechts

zeer verwarde en half voltooide gebieden konden ontstaan. Een aantal

grootere en kleinere meren liggen over dit gebied verspreid, die door ri-

vieren met elkander in verbinding staan. Nog gezwegen van het ijs, dat

gedurende een groot gedeelte van het jaar alle scheepvaart onmogelijk maakt,

zijn een tal van watervallen en stroomversnellingen voldoende om deze

wateren als verkeerswegen een zeer geringe waarde te geven. Alleen voor

lichte barken van berkenbast zijn zij als zoodanig bruikbaar. Hier en daar

wijzen, gedurende een groot gedeelte van het jaar, slechts plassen van stilstaand

water de bedding aan van de rivieren, die gedurende den regentijd de meren

met elkander in verbinding brengen. Op die wijs staan in deze streken

de meeste stroomgebieden met elkander in verbinding.

De grootste waterbekkens liggen in een rechte lijn, van uit de Canadasche

meren in een noord-westelijke richting getrokken. Uit het oogpunt van geog-

nosie heeft deze lijn tevens een groote beteekenis. Zij vormt nanielijk de

grens tusschen de gesteenten van primaire formatie ten oosten en de zand-

en kalksteen en de prairieën ten westen, welke laatsten zich in het zuiden

bij het Mississipi-bekken aansluiten."

De belangrijkste dezer meren zijn : het Winipeg-, het Herten-, het Wol-

laston-, het Athapasca-, het Groot- Slaven- en het &root-Beren-meer.

Het Athapasca-meer is als 't ware het centrum dezer grootsche waterver-

bindingen. Op den westelyken oever voeren twee rivieren het water aan.

De zuidelijkste hiervan is de Athapasca, de noordelijkste de Vrede-rivier,

1. Frederic Whymper. Travel and advciilures in the territory of Alaska. London. 18G8. 80.

2. Daniël. Handbucli der Geographie, l-eipzif;. 1874. 80. 1. S. 763.
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die door een zijtak ook in onmiddellijke verbinding staat met de Slaven-rivier,

die aan den noordelijken oever het meer verlaat om naar het Slaven-meer

te stroomen. Het afvoerkanaal van het laatste is de Mackenzie.

Ook voor dit gebied bezitten wij een uitnemenden gids in een reiziger

van den nieuweren tijd, den Britschen kapitein W. F. Butler.

Van de Red-river, die zich in het Winipeg-meer ontlast, brak hij op

naar de Musk-Rat-Creek, aan den zuidelijken oever van het Maniiofca-weer,

een onbeduidend vrater, dat achter eiken en olmen verscholen ligt. Tien

dagen besteedde hij aan dit traject, waarop hij achtereenvolgens de Mauvais-

Bois, de Sand-Ridges, de Pine-Creek en de heuvels van den kleinen Sas-

katsjewan bezocht. Van hier uit begaf hij zich naar de eenzame streken

ver achter den Saskatsjewan, waar de groote Lntschagah of Peace-River

(Vrede-rivier), haar water door een reeks van meren afvoert naar de Pool-

zee. Dagen lang ging de tocht over de golvende, vlakten, die zich uit-

strekken tusschen de Saskatsjewan en de Qii' appelle, dan eens over heuvels

met dicht kreupelhout begroeid, dan weder door boomlooze woestenyen of

langs meren, die in de kloven van den bodem een bedding hadden gevonden.

Geheel ontbloot van grof wild, welks gebeente hier in groote hoeveelheden

ligt te verbleeken, heerscht in deze streek, over een lengte van meer dan

500 km., een stilte als die des grafs. In deze woestenij verheft de Spa-

tlianan-Watsdii zijn naakte kruin, van welke men een omtrek van 150 km.

overzien kan. Langs de boschrijke oevers van de breede Saskatsjewan trok

Buttler nu naar de zoogenaamde Grand forks of the Saskatsjewan, het

vereenigingspunt van twee majestueuze stroomen. Op dit punt heeft een dezer

stroomen reeds een 270 km. langen weg door een heuvelachtig landschap door-

loopen, terwijl de andere, over een lengte van 310 km., een sombere wil-

dernis doorsneed. ÏTa zich in een diepe kloof vereenigd te hebben, stuwen

zij hun wateren voort door maagdelijke dennenwouden. l)e zuidelijke arm

van de Saskatsjewan vormt de grens van de groote prairie, die zich zwijgend

en woest uitstrekt, zoo ver het oog reikt.

Na het fort Carlton voorbij getrokken te zijn, beklom Butler den stellen,

noordelijken oever van de Saskatsjewan en trok vervolgens door een rijke

en vruchtbare landstreek, vol meren, die door populieren overschaduwd

werden. Daarna betrad hij het woudgebied en doorliep dit tot aan den

zuidelijken oever van het Green-lake (Groene-meer), een langwerpig, smal

waterbekken van zeer aanmerkelijke diepte. In de meren van dit gewest

wemelt [het van de fijnste vischsoorten ; het kostbaarste wild huist in de

bosschen en langs de oevers der rivieren hebben bevers hun woningen uit-

gegraven. Hier ligt ook de onmerkbare waterscheiding tusschen het stroom-

gebied van de Saskatsjewan en dat van de Beaver-river. Deze scheiding

ligt niet hooger dan 250 M. boven den zeespiegel. Achter het fort Ile

de la Grosse strekt zich een uitgestrekt woudgebied uit zonder waarde,

bezaaid met een tal van meren en bewoond door duizenden muskusdieren.

Voor het genoemde fort ligt het la Crosse-meer, op welks zuid-oostelijken

oever zich de Bever-rivier ontlast, om het aan de noord-west-zijde weder

te verlaten. De ligging van dit meer kan geschat worden op 400 M.

boven den zeespiegel.

Van la Grosse af liep de weg langs een reeks van meren, dwars door
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moerassen en dichte bosschen , steeds dieper de wildernis in. Slechts hoogst

zelden vertoonde zich eenig levend schepsel. Zoo bereikte Butler het pla-

teau der Methy Portage. Van hier uit voerde de weg door een dal van

320 M. diepte, door 't welk de Clearwater haar water naar de Athapasca

afvoert.

Eenmaal was deze streek geheel bedolven onder de golven van een

groote binnenzee. Bij het dalen van den waterspiegel, bleven slechts de

Mississipi, de St. Laurens en de Mackenzie, met hun zijrivieren over. In

Methy-Portage staan wij aan de westelijke grens der laurentiaan-vormingen,

die zich van hier uit in een zuid-oostelijke richting naar Canada, in een

noordelijke richting tot aan de noordelijke IJszee uitstrekken.

Naar het noorden toe wordt het land over de laatste 1530 km. steeds

lager en langs deze helling vloeien de wateren van de rivieren : de groote

Vischrivier, de Kopermijn-rivier en de Mackenzie. Laatstgenoemde neemt

in haar 2750 km. langen loop een tal van zijrivieren op, welke op de

hellirgen van het Rotsgebergte ontspringen. Haar belangrijkste bronarmen

worden gevonden aan de westzijde dezer keten, waarin zij, in een oostelijke

richting er door henen brekend, diepe kloven hebben doen ontstaan. Noe-

menswaardig zgn vooral de Liard, de Peel- en de Peace-river. Verder

liggen over deze voormalige zeebedding een aantal meren verspreid, wier

gezamenlijke oppervlakte die van de Adriatische zee in grootte overtreft.

Aan de forks (vorken) van de Athapasca maakt het struikgewas plaats

voor hooge, slanke boomen, die een omvang bereiken van 3 M. en dichte

wouden van reusachtige boomen verheffen zich op de hooge, steile oevers

van dezen grooten, met eilanden bezaaiden stroom.

Langs zijn beprozen wateren bereikte Butler het onmetelijke Athapasca-

of liever Arabascon-meer, waarin een aantal rotsige eilanden, allen dicht

bezet met pijnbosschen. Dit meer is merkwaardig als de grens voor de

verbreiding van sommige diersoorten. Het rendier en de muskus-os komen

voor tot op geringen afstand van zijn noord-oostelijken oever, want slechts

weinige km. van daar ligt hun lievelingsoord, de zoogenaamde Barren-

Grounds, Ten zuiden van het meer komen deze dieren echter nooit voor.

Want de kariboe of het boschrendier vormt een bijzondere soort, bepaald

verschillend van het rendier, dat in de boomlooze woestenijen rondzwerft.

Den geheelen zomer vertoonen zich zwermen sneeuwganzen op de wateren

van het meer en de woudbuffel komt zoowel op zijn noord-westelijken als

zuid-westelijken oever voor.

Door een drassige inzinking, die bg hoog water overstroomd wordt, heeft

het Athapasca-meer gemeenschap met het Lake-Clair, dat eigenlijk slechts

een zijner armen is.

Na in een westelijke richting nog vier dagreizen te hebben afgelegd,

trok Butler over een met cypressen begroeiden landrug en betrad het uit-

gestrekte dal van de Peace-river. In het noorden en westen werd de ho-

rizont begrensd door de blauwe keten der Carihoe-bergen.

Zooals reeds gezegd is
. liggen de bronnen van de machtige Peace-river

op de westelijke helling van het Rotsgebergte. De hoofdarm ontspringt in

de nog bijna onbekende bergstreek Stickeen, waarschijnlijk op een hoogte

van 1800 M. en wel uit een meer, dat aan alle zijden door sneeuwtoppen
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ómgeven is. Spoedig na haar ontstaan breekt zij door de bergketen henen

en vormt daarbg een kloof, welker loodrechte wanden zich 1300 M. hoog

boven haar donkere wateren verheffen. Daarna bereikt zij de voormalige

zeebedding en stroomt over een lengte van meer dan 700 km. door een

diep en eng dal, ongeveer 21(»— 240 M. beneden de omliggende hoogvlakte.

Later doorloopt zij een laaggelegen, dicht woudgebied. Haar wateren vloeien

steeds minder snel door haar kronkelend stroombed, totdat zij, een lagen

delta vormende, zich vereenigen met de Slaven-rivier, eigenlijk den boven-

loop van den Mackenzie.

Deze stroom opwaarts volgende, trok Butler naar Fort Vermülion, alwaar

in het noorden de donkere omtrekken van het Rendier-gebergte, in het zuiden

die van het Bu/fala-gebergte opdoemen. Deze hoogten vormen weder de

grenzen voor de verbreiding van de hierboven reeds genoemde rendiersoorten.

De overeenkomst in leefwijze is bij deze beide soorten inderdaad op-

merkelijk. Beiden zwerven rond in de boomlooze prairie, doch zoeken ge-

durende den winter de bosschen op en wel inzonderheid, die welke langs

de oevers der meren gevonden worden. Alsdan vallen ze bij duizenden

den Indianen in handen.

Van het fort 7ermillion, dat zijn naam ontleent aan de kleur, die het

water der rivier alhier vertoont, trok Butler naar het plateau van Dun-

vega)i, dat als bezaaid is met bosschen van pijnboomen en populieren. De

talrijke meren, die hier gevonden worden zijn vrij van kali-zouten, de bodem

bestaat uit zwarte leem, de rotsen uit kalk- en zandsteen. Eindelijk zag

Butler het voorloopig doel van zijnen tocht, het kleine fort St, John. Hooge

sneeuwtoppen verhieven zich hier hemelhoog en deze toppen zijn het Rots-

gebergte.

Het oostelijk deel van Noord-Amerika bestaat uit het, in het binnenland

nog weinig bekende schiereiland Labrador, aan de westzyde bespoeld door

de diep indringende Hudsonsbaai , aan de oostzijde door den Atlantischen

Oceaan. Ook dit gebied vormt een tafelland, rijk aan meren, zij het ook

van veel geringer omvang , ten deele zeer bergachtig, doch meestal boom-

loos. Het ligt vol moerassige veenstreken , is onbegrijpelijk woest en

omgeven door buitengemeen steile kusten. Geen enkele van de weinig tal-

rijke stroomende wateren wendt zich naar den Atlantischen Oceaan, bijna

allen daarentegen naar de Hudsonsbaai. Slechts de Kaksoak, die uit het

Caniapuscow-meer ontspringt , wendt zich naar het noorden en ontlast

zich in de Ungava-baai, weinig meer noordelijk dan de grens der bosschen.

Langs de kusten vindt men secundaire gesteenten , waarboven hier en

daar roode zandsteen ligt. Meer naar het binnenland verdwijnen de secun-

daire formaties. Over het geheele land liggen zwerfblokken verspreid, in

welke ijzererts en kalk gevonden worden.

i. F. W. Butler. The -wild Norlhland, being sthe tory of a winler journey with dogs dcross

nonhern Noih-Auierica, Loodon. 1874. 80.
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De plantengroei is uiterst armelijk. Alleen in de zuidelijke deelen groeien

verschrompelde populieren, pijnboomen, berkenboomen en wilgen en zijn de

dalen gedurende enkele weken van het jaar met gras begroeid. Granen

komen natuurlijk niet tot rijpheid , wel de aardappelen en enkele moes-

groenten. Meer naar het noorden daarentegen zijn mossen en vlechtplan-

ten de eenige vertegenwoordigers van het plantenrijk.

Het klimaat van Labrador is een van de koudste der geheele aarde. Een

onherbergzamer oord dan Nain, de belangrijkste der nederzettingen van de

Hernhutters, is dan ook moeilijk denkbaar.

Labradors rijkdom bestaat hoofdzakelijk in visschen, waarvan de rivieren

wemelen ; vooral de zalmvisscherij vormt een eigenaardigen tak van industrie.

Nog gewichtiger is de visscherij op kabeljauw, haring en makreelen. Als

huisdieren komen honden en herten voor. Verder vindt men er bruine

beeren, ijsbeeren, wolven, vossen, hazen, bergkatten, bunsings, otters, her-

melijnen, egels, bevers en zeehonden. De muokieten eindelijk zijn in La-

brador een even groote plaag als in de landen der verzengde luchtstreek.

Het gewichtige eiland New-Foundland, slechts door de straat van Belle-

Me van Labrador gescheiden, komt daarmede in karakter vrij wel overeen.

Het is bekend zoowel wegens zijn honden, waarvan het onvervalschte ras

echter weinig meer voorkoint, als wegens den kolossalen uitvoer van stok-

visch. Deze wordt als kabeljauw gevangen, en langs de kusten op de

bank van New-Foundland, die gedurende den zomer veelal in nevelen

is gehuld. Ook hier treedt de zelfde plateauvorming op en wel met het

zelfde karakter van dorheid en armelijken plantengroei. De lagere gedeel-

ten van het eiland zijn bedekt met moerassig veen en bijna ondoordringbare

kreken, dicht begroeid met jenevercederen en pijnstruiken, waardoor alle

landbouw zoo goed als onmogelijk is.

Edele metalen ontbreken, daarentegen bieden de gesteenten , waaruit de

bodem bestaat een tamelijk bonte afwisseling aan. Leisteen, rijke koper-

ertsen, steenkolen- en gipslagen komen daaronder voor.

Ook aan wild ontbreekt het niet. Maar vooral onderscheidt zich New-

Foundland gunstig boven Labrador door zijn klimaat , dat uiterst gezond

is en waarvan in den winter de gestrengheid wordt getemperd door de

nabijheid van den warmen golfstroom.

Ten zuiden gaat Labrador langzamerhand over in die streken, aan welke

de groote meren en de machtige St. Laurens een eigenaardig karakter

bijzetten. Helder als kristal komt deze stroom uit het Ontaria-meer te

voorschijn en stroomt in een noord- oostelijke richting naar zijn diepe golf,

die te gelijk met Noord-Amerika's vasteland is ontstaan. De Golf van St.

Laurens toch is volstrekt geen bekken, dat uitgegraven is door het water

der rivier
;

zij moet beschouwd worden als een onderzeesche vallei , die

diep in het land doordringende , aan den St. Laurens zijn richting voor-

schreef.





1. Het Yosemite-dal. — 2. Goudzoekers in Californië. — 3. Een arendsnest. — 4. Een diligence in de

prairiën door Indianen overvallen.
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Beide oevers van de golf worden begrensd door aanzienlijke gebergten
,

die den stroom naderen op een punt , waar deze reeds 24 km. breed is.

Terstond echter wijken zij van elkander, zoodat bij Montreal de noordelijke

verhefiBng reeds 48 , de zuidelijke 80 km. van den stroom verwijderd is.

Deze gebergten vormen de zijwanden van het bekken van den St. Laurens

en eerst bij Tadussac begint dat gedeelte van den stroom, dat men als zijn

aestuarium- kan beschouwen. ^ Dit vormt de scheiding tusschen de hoog-

vlakte van Nieuw-Brunswijk, met de daarmede verbonden laagvlakte van het

schiereiland Nieuw-Schotland en de staat Maine, aan de eene en het meer

westelijk gelegen gebied aan de andere zijde.

In Canada staan we op een der oudste deelen van de vastgeworden aard

korst, want daar verbergt de bodem het Eozoon-canadense, de oudste der

bekende fossiele dieren.

Ook buiten de groote meren , ontbreekt het Canada niet aan wateren.

Een menigte kleine waterplassen ontlasten zich, 't zij in den St. Laurens,

't zij in de groote meren of wel, in een noordelijke richting, in de Hudsons-

baai. Tusschen de laatste en het bekken van den St. Laurens verheft zich

als waterscheiding een landrug , die aan den benedenloop den stroom dicht

nadert.

De noordelijke deelen van deze landstreek, inzonderheid Beneden-Canada,

zijn noch ten aanzien van het klimaat, noch in eenig ander opzicht, bizon-

der begunstigd. Eerst boven Quebec krijgt het land een vriendelijker en

vruchtbaarder aanzien. In het St. Maurits-dal, tusschen Quebec en Mon-

treal , strekken zich dichte bosschen uit , die een groote hoeveelheid pijn-

boomenhout leveren. Ook de Ottawa, de gewichtigste linker zijrivier van

den St. Laurens, heeft tamelijk vruchtbare oevers. Eigenlijk bouwland echter

treft men eerst aan tusschen deze rivier en de groote Canadasche meren.

Uitgestrekte bosschen wisselen hier af met dorre velden van kiezelzand en

vruchtbare landbouwdistricten. Het klimaat is in deze streken nog altijd

streng genoeg, doch werkt in weerwil van zijn continentaal karakter niet

nadeelig op den landbouw. Zelfs gaat Opper-Canada, d. i. het land van de

meren, voor de beste graanstreek door.

Dit gebied nu der groote meren , vormt het brongebied van den St.

Laurens. Het bestaat uit vier opeenvolgende terrassen. Op het laagste van

dezen ligt het Ontario-meer (70 M. boven den zeespiegel)
,
op het daar-

aanvolgende het Erie-meer (172 M.) Deze beide meren zijn met elkander

verbonden door den korten stroom en wereldberoemden waterval der Niagara.

1. Pcschel. iNeue ProbUme der vergleichende Erdkunde. Leipzig. 1876. 80. 2te AiiH. S. 129.

III. 4
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Langs de Detroit komt men, voorbij het kleine S^. Öair-?neer, op het groote

plateau, waarop de meren Huron en Michigan (181 M.). Eindelijk nog

hooger stijgend, bereikt men het 191 M. hoog gelegen laatste plateau, met

het Lake-Superior.

De gezamenlijke oppervlakte dezer meren is ongeveer gelijk aan de helft

van die van Duitschland en zeker vormen zij de grootste verzameling van

zoet water op aarde. Echter bestaat er, zoowel ten opzichte van de opper-

vlakte, als van de diepte, tusschen deze meren onderling een groot ver-

schil. De eerste neemt van het Ontario-meer tot het Lake Superior steeds

toe en. de laatste wisselt af van 25 M. in het Erie tot 302 M. in het Mi-

chigan-meer. Al komt deze diepte nog niet in vergelijking met die van

de meren in de Po-vlakte, toch dalen de diepste gedeelten 66, 130, 99 en

81 M. beneden den zeespiegel.

Ofschoon deze meren tegenwoordig zoet water bevatten, is het evenwel

zeker, dat zij vroeger een binnenzee vormden, evenals de Oostzee. Nieuwere

onderzoekingen toch hebben, althans in het Michigan-meer, een voormalige

Oceanische dierenwereld aan het licht gebracht. Hierop wijzen ook de nog

slechts ten deele verklaarde rijzingen en dalingen van den waterspiegel

van het Lake Superior, die met een zekere regelmatigheid terugkeeren. Deze

verschijnselen zijn waarschijnlijk aan alle meren gemeen, doch treden bij

het Lake Superior 't sterkst op.

In het jaar 1869, bracht de Toronto Globe de tijding eener allerzonder-

lingste ontdekking, die gedaan zou zijn door Piof. Bell, door het gouver-

nement van Canada belast met het onderzoek van de streek ten noorden

van het Lake Superior. Bell verzekerde, dat het Nipigon-meer, dat volgens

alle landkaarten slechts een onbeduidenden omvang had, naar alle waar-

schijnlijkheid grooter was, dan zelfs het Ontario- of het Erie-meer. Bel

volgde, zooals hij beweerde, den oever van het Nipigon-meer over een

lengte van 800 km. en werd toen door de invallende, strenge vorst ge-

noodzaakt tot den terugkeer naar Canada. De wateren van dit meer

ontlasten zich door den broeden en snelvlietenden stroom van den zelf-

den naam in het Lake Superior. Zoo zou dit meer het zesde, en naar

zijn grootte, het tweede der Canadasche meren zijn. Een dozijn rivie-

ren van beteekenis voeren het water toe. Deze fabelachtige ontdekking

heeft zich echter in geenen deele bevestigd en op de nieuwste en beste

kaarten komt het nog altijd voor als een onbeduidende waterplas. Het

geheele bericht was dus niet anders dan echt Amerikaansche humbug, van

de zelfde soort als dat van het instorten van den Niagara-val, dat in 1866,

in alle mogelijke nieuwsbladen de rondte deed.

Het merkwaardigste natuurverschijnsel in deze streken is die waterval

der Niagara, die in 1679 door Pater Hennepin ontdekt werd. De Niagara

is het kanaal, dat het Erie-meer in verbinding stelt met het Ontario-meer

en aan het laatste de watermassa der hooger gelegen meren toevoert. Door

den St. Laurens ontlast deze zich verder in den Atlantischen Oceaan. De

Niagara stroomt in meridionaal-richting, over een lengte van 58 km., waar-

van 35^/2 boven, 22^/2 beneden den waterval. Tevens vormt hij de gren.s

tusschen Canada en de Vereenigde Staten. Boven den waterval vormt hij nog

een groot eiland, Grand Mand, en heeft een vrij kalmen stroom, zoodat nog
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op km. afstand van den waterval, de Chippeway-stoombooten aanleggen.

Eerst op een afstand van IV2 km. begint hij sneller te stroomen en

wel in de richting van Goat-lsland. Dit lange en smalle eiland deelt

den stroom in tweeën. Aan de zijde der Vereenigde Staten stort een ka-

naal van 300 M. breedte zijn water in de diepte. Aan den Canadaschen

oever, die veel verder van het eiland verwijderd is, is ook de val veel

breeder. Daar deze laatste aan de linkerzijde ver vooruitdringt, krijgt hij

ongeveer den vorm van een hoefijzer, welks beide uiteinden ruim 600 M.

van elkaar verwyderd liggen, terwijl de omtrek, langs den rand van den

val gemeten, nog veel meer bedraagt. Deze val draagt den naam van

hoefijzer-val {horseshoe-falD, gene wordt de Amerikaansche-val genoemd.

De eerste heeft een hoogte van 52, de laatste van 54 M. Het verschil in

Tioogte is echter voor het oog niet merkbaar.

Daar boven den waterval de stroom regelrecht op den Amerikaanschen

val toeloopt, schijnt de Horseshoe-fall , van hieruit gezien, slechts bijzaak.

Ziet men daarentegen den waterval van de andere zijde, dan schijnt juist

de laatstgenoemde de hoofdval en van hieruit schijnt de stroom zijn loop

te vervolgen, terwijl de Amerikaansche val over het nieuwe rivierbed schijnt

neder te schieten, een rechten hoek vormende met de koorde van den Hor-

seshoe-fall en dus evenwijdig aan de richting van het stroombed.

Bedraagt de breedte van den stroom, ten gevolge van de afwijking van

den Canadaschen oever, onmiddellijk boven den val ruim een uur gaans,

terstond daarna vernauwt hij zich tot op 410 M. Daarentegen is de diepte

op de eerste plaats slechts 6, op de laatste daarentegen 76 M. en deze

diepte is waarschijnlijk nog veel grooter op de ongenaakbare plaats, waar

het water loodrecht neerploft. De hoogte der oevers boven en beneden den

val is daarentegen ongeveer gelijk. De stroom schiet voort tusschen lood-

rechte wanden, tot daar waar een ontzaglijke kolk, door rotsen omgeven,

hem opneemt, waarna hij dezen ketel onder een bijna rechten hoek verlaat.

Op een afstand van ö^^, km. beneden den val wordt de rivier weder

bevaarbaar en snelt, nog steeds in hooge mate onstuimig, tusschen hooge

oevers, naar het Ontario-meer. Het verval tusschen den waterval zelve en

het punt, waar de scheepvaart weder een aanvang neemt, d. i. 11 V4 km.

verder, bedraagt 30,75 M. 1.

Ook de Niagara maakt geen uitzondering op den algemeenen regel, dat

watervallen zich verplaatsen in een richting naar de bronnen der rivieren

toe. Meer en meer nadert hij het Erie-meer, dat hij ten slotte moet be-

reiken. Volgens Lyell zou de Niagara-val zich jaarlijks ongeveer 0.3 M.

verplaatsen. Deze opgave echter is zeer zeker overdreven. Het water stort

over een rand van kalksteen neder en wellicht zou de afslijting te eenen-

male onmerkbaar zijn, wanneer die kalksteen niet rustte op een bodem van

leemaarde, die door de kracht van het nederstortende water van onder de

kalksteen wordt weggespoeld. 2.

1. Carl Graf Görz. Reise um die Well. Stultgart. 1864. 80. 2e Aull. S. 60, 61.

2. O. Peschel. Neue Probleme der vergleichende Erdkunde. Leipzig. 1876. 80. 2e Autl. S.

151, 152.
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HET MISSISSIPPI-BEKKEN EN DE PRAIRIËN,

Interior Volley of North-America (het binnendal van Noord-Amerika)

is de naam, welke de Amerikaansche aardrijkskundigen geven aan die groote

en rijkelijk besproeide vlakte, die zich uitstrekt tusschen de Poolzee en de

Golf van Mexico en tusschen het vulkanisch Rotsgebergte en het veel lagere

Alleghany- of Apallachen- gebergte. En werkelijk bestaat die vlakte slechts

uit een enkele, zij 't dan ook verbazend groote vallei, vroeger voor een

gedeelte de bedding der zee. Nog in het Jura-tijdperk strekte zich, langs

den voet van het tegenwoordig Rotsgebergte, een smalle zeearm uit tusschen

de Poolzee en den Mexicaanscben zeeboezem, welke het oostelgk en westelijk

deel van Noord-Amerika van elkander scheidde. De diepste inzinking van

dit reusachtig dal wordt tegenwoordig ingenomen door den Mississippi, den

»Vader der stroomen." Zoowel rechts als links vloeien hem langs de zacht

glooiende hellingen rivieren toe, die voor den hoofdstroom slechts weinig

onderdoen in belangrijkheid. Ja, zelfs de zijrivieren van die bijstroomen

kunnen vaak de vergelijking doorstaan met zeer aanzienlijke rivieren van

Europa.

Dwars door dit reusachtig dal strekt zich een belangrijke grondverheffing

uit, welke de stroomen dwingt een noordelijken of zuidelijken loop te nemen,

naar gelang van de helling waarop zg ontspringen. Deze waterscheiding

begint in de nabijheid van het Rotsgebergte met hoogvlakten, die zich tot

1600 M. verheffen en eindigt bij het Lake Superior, in onbeduidende heu-

vels. Dit laatste gedeelte wordt op de landkaarten aangegeven als coteaux

des 'prairies of hauteurs de terre.

Langs den zuidelijken voet van dezen scheidsmuur strekt zich een schoon

landschap uit, een afwisseling aanbiedend van heuvelen en dalen, van meren

en bosschen. Een lage heuvelreeks van zandsteen, met talrijke groote gra-

nietblokken als bezaaid, ligt verborgen achter dichte naaldbosschen. Voor

deze heuvelrij ligt het Ithasca-meer

Uit dit meer vloeit een onbeteekenend beekje. Dit beekje, weldra in

waterrijkdom toenemend vormt later den Mississippi, die in meridiaan-richting

stroomt. Zijn bovenloop stroomt tusschen en door een tal van dicht bij

elkander gelegen kleinere meren, die door Minnesota verspi-eid, het gebied

der groote meren in het westen begrenzen. Onder de vele stroomversnel-

lingen, die de rivier alhier vormt, wijst die bij het fort St. Anthony het

einde van den bovenloop aan. In zijn middenloop dient hij voortdurend

als grensscheiding tusschen verschillende staten der Noord-Amerikaansche

Unie. Hier neemt hij aan de westzijde den Missouri, aan de oostzijde den

Ohio op, de twee belangrijksten harer zijrivieren. Van minder beteekenis,

maar nog wel noemenswaardig zijn de Illinois en de Tenessee, die van het
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oosten en de Arkmisas en Red-river, die van het westen komen. De beide

laatstgenoemden echter behooren reeds tot het gebied van den benedenloop.

De Mississippi, welker bedding dus gevormd wordt door de diepste in-

zinking van bovengenoemde, reusachtige vallei, verdeelt tevens deze laatste

in twee deelen, die duidelijk van elkander onderscheiden zijn. Het oostelijk

deel vormt een grootsch tafelland, terwijl ^ het westelijk deel, dat zich tot

aan den voet van het Eotsgebergte uitstrekt, onmerkbaar in een hoogvlakte

overgaat en dus uit een vlakte bestaat, die een zaclite glooiing heeft van west

naar oost. In haar westelijke deelen bereikt deze vlakte een hoogte van

2100 M. boven den zeespiegel; aan de zijde van de rivier verschilt de

hoogte naar gelang van de geographische breedte. Wel is er geen sprake

van eenigen noemenswaardigen landrug, laat staan een bergketen, want de

Ozark Ridge, die zich van het zuid-westen naar het noord-oosten uitstrekt,

kan als zoodanig niet gelden. Doch in het algemeen neemt de bodem toe

in hoogte van het zuiden naar het noorden. De vermeerdering van hoogte

bedraagt echter gemiddeld slechts 1,83 M. op T'-/^ km. Deze zeer langzame

verheffing duurt voort tot aan de bronnen van den Mississippi en den Mis-

souri, die in de bovengenoemde waterscheiding gelegen zijn en bedraagt

ten slotte 500 M. Van hier af daalt de bodem weer langzaam naar het

Winepeg-meer in Noord-Amerika en sneller zet deze daling zich tot aan

de Noordelijke IJszee voort. ^.

Een groot gedeelte van het noordelijk en oostelijk gebied vormt een nog

maagdelijk woud. De wouden van de Nieuwe Wereld onderscheiden zich

van de onzen, die op dezelfde breedte gelegen zijn, daardoor, dat niet

één enkele boomsoort als de overheerschende optreedt. Integendeel, zij

bieden een rijke afwisseling van 20 — 30 soorten van boomen aan. Behalve

ratelslangen vindt men hier geen verscheurende of gevaarlijke dieren. De

voornaamste bewoners zijn de eland (Cenms alces), verschillende soorten van

eekhoorns, de Virginische buidelrat {Didelphys virginica) en de walgelijke

stinkwezel {Mephitis Chinga Tiedm).

De terrasvormige bergvlakten, met haar boomgroepen en grasvelden, ver-

binden het karakter van het woud met dat van de steppe. Lager verdringt

een van de beide vormen den andere. De rivieren hebben haar beddingen

zoo diep in de vlakten uitgehold, dat het schijnt, als werden zij begrensd

door steile heuvels, die landwaarts in, in een groote vlakte overgaan.

Ten oosten van den Mississippi is deze reeds min of meer in kuituur

gebracht en heeft daardoor haar oorspronkelijk karakter verloren. Er is

echter een tijd geweest, dat ook hier slechts prairiën gevonden werden,

zooals tegenwoordig ten westen van den stroom.

Deze prairiën beslaan, in ruimer beteekenis genomen, de geheele vlakte

tussehen den Mississippi en het Rotsgebergte. In enger zin behooren

de zuidelijk gelegen landstreken langs de Golf van Mexico , Louisiana

en Texas niet tot het steppengebied. De eigenlijke prairiën, zoogenaamde

'^prairiën van het Amerikaansche Westeji" of y>plains," liggen tussehen

den middenloop van den Mississippi en het Kotsgebergte, met diens oostelijke

uitloopers. Als middenloop wordt beschouwd het gedeelte van de rivier, dat

1. Rob. von Schlaginlweit. Die 1'rdiriën des Amerikaaiscken Westens. Cöln und Leipzig.

1876. 8o. S. 5.
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zich uitstrekt ongeveer tusschen St. Anthony en Memphis, in Tenessee. Met

het woord «prairie" worden aangeduid alle open
,
boomlooze, grasrijke

vlakten, al zijn ze ook hier en daar door lage heuvelrijen doorsneden. Vele

prairiën echter zou men ook savannen kunnen noemen, onder welken naam

men tegenwoordig in het algemeen de meer zuidelijk gelegen vlakten ver-

staat, die met welig gras bedekt en eveneens boomloos zijn.

Meestal hebben de prairiën een golvenden bodem, somtijds doorsneden

door een aantal lange en aan de bovenzijde vlakke landruggen en door rivier-

dalen, somtijds met vlakke, soms ten gevolge van de kracht van het water

met vrg hooge oevers. Vormen deze landruggen, zooals dikwijls het geval

is, een waterscheiding in het klein, dan heeten zij divides. De westelijke

prairiën vertoonen veel meer oneffenheden van den bodem dan de vlakke

pampa's van Zuid-Amerika. Hier en daar ontmoet men zelfs werkelijk

kleine heuvels, met gedeeltelijk steile wanden of wel grootsche zandsteen-

en mergel-vormingen van 30—100 M. hoogte, die haar ontstaan waar-

schijnlijk aan het water te danken hebben, doch in den loop der eeuwen

aanmerkelijke veranderingen ondergingen.

De prairiën stijgen langzaam van het oosten naar het westen. Dien-

tengevolge hebben de i-ivieren veelal een vrij sterken en snellen, en daarbij

soms een zeer kronkelenden loop. De algemeene richting is van west naar

oost of van noord-west naar zuid-oost- Deze stroomen zijn meestal breed

en ondiep, ongeschikt voor scheepvaart. Gewoonlijk is hun water troebel,

soms sterk bezwangerd met alkaliën. Vischrijk zijn ze niet. Het vloedzand

,

dat den bodem hier en daar bedekt, maakt het overtrekken dikwijls gevaarlijk.

In de rivierdalen vindt men vaak uitgestrekte streken, die uit aan-

geslibden grond bestaan en den naam dragen van holtoms of grondlanden,

in tegenstelling van uplands, dat zijn de hoogere streken of eigenlijke prairiën.

Over het algemeen munten de bottoms boven de uplands in vruchtbaarheid

uit, daar zij veel rijker zijn aan teelaarde. Maar zelfs daar, waar de ge-

steldheid van den bodem de zelfde is, wordt voor landbouw nog aan de

eerste de voorkeur gegeven, omdat de besproeiing hier veel minder be-

zwaren oplevert. Ofschoon het geheel uitdrogen van beken, zooals dit in

het Kotsgebergte herhaaldelijk voorkomt, in de westelijke prairiën tot de

uitzonderingen behoort, toch heerscht ook hier eer gebrek dan overvloed

van water. Meren van eenige beteekenis, zoowel van zout als van zoet

water, ontbreken geheel en al.

Wat de plantengroei betreft, zijn de prairiën bijna geheel en al boomloos.

Daarentegen is de bodem bedekt met kort gras, veelal het voedzame buf-

felgras {Sesleria dactyloides Nutt). In enkele deelen van Kansas en

Texas, vooral in de zuidelijke streken, ontmoeten we niet zelden dwerg-

achtige cactusplanten. Bovendien ;vordt in sommige tijden van het jaar de

eentonigheid van het landschap mijlen ver, op aangename wijze verbroken

door een zee van bloemen, met schitterende kleuren, die zich boven het

groene grastapijt verheffen.

Naarmate men het Rotsgebergte nadert, krijgt de plantengroei een ander

karakter. Hier en daar bestaat de bodem uit zand, bevat vaak zoutdeelen

of alkaliën en draagt slechts weinig of in het geheel geen planten. Deze

streken zullen wel nimmer voor landbouw kunnen worden aangewend.
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Is het algemeen karakter dezer prairiën een volslagen afwezigheid van

houtgewas, slechts de smalle rivierdalen maken hierop een uitzondering.

Langs de stroomen toch groeien hier en daar verschrompelde wilgen

{Salix longifolia), populieren, olmen, katoenstruiken (populus monilifear)

en Rohinia pseudo-acacia. Gewoonlijk vormen dezen, in overeenstemming

met de rivieren, slechts een zigzagstreep van boomen en struiken. Een

eigenlijk bosch is op de uitgestrekte vlakte der westelijke prairiën nergens

te vinden. Niet dat de menschenhand de boomen heeft geveld ; deze opge-

droogde zeebodem is nimmer door houtgewas getooid geweest. ^.

Oscar Peschel brengt dit verschijnsel in verband met de verdeeling van

de regenhoeveelheid, die in de verschillende tijden van het jaar valt. Immers

naarmate men zich van de zee verwijdert, worden de boomen talrijker, of

wat Op het zelfde neerkomt, naarmate de poolshoogte toeneemt. Ook wanneer

men zich op de zelfde breedte van het westen naar het oosten begeeft,

neemt men het zelfde waar. ^.

Deze prairiën zijn het laatste toevluchtsoord der bisons of Amerikaansche

auerossen, gewoonlijk buffels (bison Amerieanus) genoemd, die in talrijke

kudden door deze vlakten zwerven. Sommige reizigers hebben kudden van

10000—20000 stuks bij elkander gezien. ^ Zij hebben in deze grasvlakten

erfelijke paden en wegen platgetreden, welke uitloopen op de meest bruik-

bare bergpassen en de geschiktste doorwaadbare punten der stroomen. Dik-

wijls ook voeren zij naar de warmere landstreken ten zuiden van Arkansas

en worden bij het naderen van den winter gebruikt. Daar letterlijk alles

van den bison voor het een of ander doeleinde bruikbaar is, wordt op deze

dieren ijverig jacht gemaakt, waardoor hun aantal in de laatste jaren aan-

merkelijk is afgenomen. Trouwens de groote behoefte van mensch en dier aan

pemmikan voert als van zelve tot die volhardende jacht. Onder pemmikan

verstaat men gedroogd, vet buffelvleesch, dat tot een vaste massa is ge-

condenseerd. Nog tegenwoordig grenst het aantal buffels, dat jaarlijks ge-

dood wordt aan het ongeloofelijke. Alleen de Zwartvoet-Indianen vellen er

per jaar meer dan 12000.

De savannen vertoonen over 't algemeen het zelfde karakter als de prairiën.

Zij strekken zich uit ter rechterzijde van den Mississippi, tot aan den mond

vac den Eio Grande del Norte. Eerstgenoemde rivier wringt zich in haar

benedenloop tusschen een aantal zandbanken door, waardoor haar stroomlengte

aanmerkelijk vergroot, haar verval daarentegen veel geringer wordt. Langs

een moerassige laagvlakte, bereikt zij den delta, die zich aan haar mond ge-

vormd heeft. Naarmate men dien delta nadert worden de zandbanken lager

en dalen van 1,52 tot 0,61 M. boven den zeespiegel. Ja, in de nabijheid

der mondingen, die den naam van passen dragen, verheffen ze zich nog

slechts 0,45 M. boven de oppervlakte van den stroom. Deze mondingen

strekken zich elk jaar gemiddeld 80 M. verder in de Golf van Mexico uit.

De verlenging dier kanalen heeft plaats tijdens den hoogsten stand van het

water. Gedurende de vier maanden, dat het water lager is en ook ge-

1. R. V. Schlagiiitweit. Prairiën des Anierikanischen Weslens, S. 21.

2. Peschel. Neue Probleme S, 184.

3. George P. Marsch. Man and nature or physical geojjraphie as modified bij human action.

London. 1864. 8o. V. 81.

4. Globus XXV. P. 26—28.
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durende de twee maanden , die de overgangstijdperken vormen , heeft

het niet plaats. In dien tijd vindt de Mississippi, zoodra zijn wateren

in de passen aankomen
,

zijn loop versperd door een soort van aarden

wal, die daar ontstaan is tijdens het vallen van het water gedurende het

vorige jaar. Stijgt het water op nieuw dan heeft de sterk gezwollen stroom

weder kracht genoeg om zich in dien wal een gleuf uit te slijpen. Het slib

waaruit hij bestond, strekt om de natuurlyke dijken der uitmondingskanalen

weder te verlengen. Elk volgend jaar heeft het zelfde plaats en telkens

ligt elke volgende wal omstreeks 80 M. verder dan den vorige.

Onder de groote menigte armen, baijons, waardoor de rivier zich ont-

last, zijn er slechts vijf, die de Golf van Mexico bereiken. Langs de beide

oevers van den Mississippi strekken zich rietbosschen en wouden van cypressen

uit, waartusschen meren en poelen, als overblyfselen van de vroegere ri-

vierbedding gevonden worden. Zij strekken ter verblijfplaats aan alligators

en watervogels. Bij een hoogen waterstand loopen ook deze kreeken onder

en alsdan verheffen de wouden van cypressen hun reusachtige kruinen bo-

ven den gladden waterspiegel.

HET ALLEGHANY- OFAPPALACHEN-GEBERGTE

EN DE ATLANTISCHE KÜSTVLAKTE.

De groote Mississippi-vallei wordt ten oosten begrensd door het Alleghany-

of Appalachen-gehergte, dat evenwijdig loopt met de kusten van Georgië

en Zuid-Carolina. Eertijds vormde dit gebergte de westelijke grens van

een bergachtig vastland, dat sedert in den oceaan is weggezonken.

Dit gebergte, dat zich kenmerkt door een in het oog loopende evenwij-

digheid zijner ketenen, strekt zich uit langs de oostelijke grens van Canada,

door Vermont, het westelijk deel van Massachusets en de Midden- Atlantische

Staten, tot in het noord-oosten van Alabama. Het strekt zich uit over een

lengte van 2300 km. en de geologische vorming van het terrein, waarop

het zich verheft, staat in symetrisch verband met de evenwijdigheid zijner

ketenen. De hoogte bedraagt 900 M. en dikwijls loopen de kammen, over

een lengte van 70— 90 km., evenwijdig aan elkaar voort als de golven der

zee, zonder dat zich op eenig punt noemenswaardige toppen verheffen. De

hoogste toppen toch blijven nog beneden 2000 M. Ook de Witte hergen

van New-Hampshire en de Adirondak-bergen in den staat New-Tork be-

1. l'cschel. Neiie l'robleiue. S. 132.
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hooren tot het Alleghany-stelsel, al zijn ze er ook van gesclieiden door eene

breeds vlakte en al wijken ze er, wai de uiterlijke vorm aangaat, ook in

meer dan een opzicht van af. Dwars door het gebergte loopt een diepe,

lange kloof, het stroomdal van den Hudson, het schilderachtige Champlain-

meer en diens afwatering naar den St. Laurens, de Richelieu. Deze kloof

scheidt het gebergte in een noordelijke en een zuidelijke hoofdgroep. De

noordelijke loopt uit in een rotsplateau, rijk aan heuvels en aan meren.

Het strekt zich uit over Maine en Nieuw-Brunswijk tusschen den Atlantischen

Oceaan en den St. Laurens. Op den linkeroever van laatstgenoemden stroom,

sluit het Rotsplateau Labrador er zich als 't ware bij aan. De gemiddelde

hoogte van deze noordelijke groep, die men samenvat onder den naam van

Acadische bergen, bedraagt .3 a 600 M. De hoogste top verheft zich

1700 M.

De bron van den Hudson ligt in Essex County in den staat New-York,

en wel in den Indianen-pas, een wilde en indrukwekkende kloof in het

meest woeste deel der Adirondaks, dat eenzame oord, dat de inboorlingen

cour-a-cra-ga d. i. »de sombere wildernis" noemen. Een groot gedeelte dier

streek werd nimmer door een blanke betreden en nog heden ten dage

vinden de wolf en de panther, de groote, zwarte beer en de losch, de

veelvraat en de eland hier een veilige schuilplaats.

De bronnen liggen op meer dan 1000 M. hoogte in rotsspleten, in welker

kille diepte het ijs nooit ten volle smelt. Hier in het midden van den pas

ontspringt ook de Ausable, die zich in het Champlain-meer ontlast en welks?

wateren, vele mijlen ten noorden van de Hudsonmonding door den St. Laurens

in den Atlantischen Oceaan worden afgevoerd. En toch liggen de bronnen

dier beide stroomen zoo dicht nevens elkander, dat de wilde kat uit de

eene kan drinken, terwijl ze in de andere de achterpooten wascht. Bij over-

strooming vermengen de wateren van beide rivieren zich zelfs met elkander.

Terwijl de Hudson door den zuid-westelijken ingang van den pas stroomt,

vloeit de Ausable door den noord-oostelijken.

De eerstgenoemde heet eerst Adirondak- rivier en loopt, na den pas

verlaten te hebben, door de meren Henderson en Sanford. Eerst nadat

zij uit deze meren te voorschijn komt, draagt zij den naam van Hudson.

Onder dien naam stroomt ze naar Warren-County, waar de Boreas en de

Shroon haar het water toevoeren van een dozijn bergmeren en een ontel-

baar aantal poelen. In zijn werk »Der Hudson, von der Wildnisz bis zum

Meere,'' beschrijft Lossing haar brongebied aldus: ))Wij betraden de rots-

kloof tusschen de steile hellingen van den Mount-Mc-Intyre en de rotsen

van Wallface Mountain Hier zagen we reusachtige rotsgevaarten. Som-

migen waren door de kracht der elementen verweerd en afgeslepen, an-

deren hadden scherpe randen
;
sommigen waren geheel kaal, anderen met

mos begroeid. Ja, er waren er onder, die zware boomen droegen, wier

wortelen naar alle zijden afhingen, als om in de aarde steun te zoeken.

Een der rotsmassa's bood een zeer eigenaardig schouwspel aan. Ze had den

vorm van een kubus en droeg op haren 10 M. hoogen top een boschje

van dennen en cederen. Langs deze en andere rotsen, die er los omheên

lagen en schijnbaar door wortelen en slingerplanten belet werden naar be-

neden te vallen, moesten wij langen tgd voortklauteren, tot wij op een punt
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kwamen, van waar wij den beroemden pas in al zijn grootsche woestheid

konden overzien. Dit punt lag ongeveer 35 M. boven den bodem der

kloof. Voor ons steeg een rots loodrecht op, tot een hoogte van bijna 400

M. Het' voorkomen er van was zoo woest, alsof zy eerst gisteren uit elkaar

gespleten ware. Nog hooger dan de Wallface-rots welfde zich boven onze

hoofden de Mc.-Intyre en beneden in de kloof lagen ontzaglijke rotsmassa's

chaotisch door elkander. Zij schenen nog niet lang geleden door een ver-

schrikkelgke uitbarsting naar beneden geslingerd te zijn. Onze Indiaansche

gids Sabattis herinnerde zich nog, dat in deze streek een aardbeving had

plaats gehad en ongetwijfeld heeft deze, te zamen met de vorst en den

bliksem, die massa's van de overhangende rotswanden afgescheurd. Door

dezen chaos baande zich de Hudson een weg. Niet ver van hier ligt zijn

bron, in de onmiddellijke nabijheid van die van de Ausale. In de lente

vloeien deze bronnen te zamen en na hare scheiding vinden hare wateren

hun weg in tegengestelde richting en ontlasten zich op duizenden mijlen

afstand van elkander in den Atlantischen Oceaan. In dezen pas is de

oever van de beek te zeer gekloofd en gespleten, dan dat men hem zou

kunnen begaan."

In alle opzichten van meer beteekenis is het zuidelyk deel van het

Apalachen-gebergte, de eigenlijke Alleghany-keten, reeds bekend door den

rykdom aan ijzer en steenkolen. Nergens loopen de ketens zoo zuiver

evenwijdig als hier. Buigt de eene zich in eenige richting, dan doen alle

anderen het ook. Daardoor zijn dan ook de tusschenliggende dalen bijna

overal even breed.

Van deze parallelketenen, die in Virginia den naam dragen van Blauwe

bergen, stroomen, in de richting van den Atlantischen Oceaan, een onnoe-

melijk aantal stroomen, meestal zonder noemenswaardige zijrivieren. Waar

de laatsten aanwezig zijn, loopen ook zij weder langen tijd evenwijdig aan

den hoofdstroom voort en waar zij zich ten slotte met dezen vereenigen,

heeft dat altijd plaats onder een zeer scherpen hoek. Velen dier wateren

hebben hun bronnen op een der westelijke parallelketenen en stroomen

door de meer oostelgk liggende ketenen henen, door dwarsdalen, die klaar-

blijkelijk van ouder vorming zgn, dan de rivieren zelve. De sterkste voor-

beelden hiervan leveren de Delaware, de Susquehanna en de Potomac,

die elk vier of vijf parallelketenen doorsnijden en wel ten laatste de hoogste

van allen, de Blauwe bergen De bronnen dier stroomen liggen op het

tafelland van Pennsylvanië, dat een volstrekte hoogte heeft van slechts

300—600 M. De kam der bergketenen, die daarvoor liggen, heeft althans

op de punten, waar de rivieren hem doorsnijden, een veel aanzienlijker ver-

hefBng. ^. De hoogste top van het zuidelijk bergstelsel is de Zwarte

Berg (2100 M.).

Het Appalachen-gebergte behoort tot de tweede periode der geologie en

is dus aanmerkelijk ouder dan het veel hooger opgestuwde Eotsgebergte.

Ook hier zien we den algemeenen regel bevestigd, dat de jongere opheffingen

der aardkorst, de stroomdalen naar de zyde der oudere gebergten hebben

opgedrongen. De Mississippi toch werd door het ontstaan van het Eotsge-

bergte gedrongen zijn stroombed nader bij het AUeghany-gebergte te brengen.

1. Peschel, Neue Problenie. S. 154—155.
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Het geologisch geraamte van het AUeghany-gebergte komt geheel eü al

overeen met het geographische. De voornaamste der vele parallelketenen

bestaat uit een gneisformatie, waarbij zich de schieferformatie ten nauwsten

aansluit. Nog voor betrekkelijk korten tijd, vormde dit voor-silurisch ge-

bied den oever van den toenmaligen Atlantischen Oceaan en nog tegen-

woordig staat het beloop dezer kust in nauw verband met de oostelijke

grens van het gneis en van het kristalschiefer. Deze gesteenten liggen in

een gordel, die van het zuid-westen naar het noord-oosten loopt. Hierbij

sloot zich, in het voor-silurisch tijdperk, een gebied aan van even oude vor-

ming en petrographisch zeer na daaraan verwant. Van den Atlantischen

Oceaan strekte het zich over Canada uit, tot aan den voet van het Rots-

gebergte. De waterscheiding tusschen den Mississippi en de rivieren, die tot

het gebied van de Noordelijke IJszee behooren, herinnert nog aan dat gebied.

De twee strooken vastland vormden een inspringenden hoek, tusschen

welks beenen de Golf van Mexico zich uitstrekte. Eerst veel later werd

deze tot haar tegenwoordige grootte teruggebracht. Langs de uit gneis

en gekristalliseerd schiefer bestaande kusten van dit bekken zetten zich

jongere formaties af, gedurende den silurischen , devonischen en car-

bonischen tijd. In de groote Atlantische keten stortten zich het gneis

en de schiefer steil af naar het noord-oosten , d. i. in de richting

der zee van den silurischen tijd. Juist evenwijdig met hun i'and strekt

zich nog tegenwoordig een dal uit, waarvan de bodera bestaat uit voor-

silurische gesteenten. Het loopt als een smalle strook van de hellingen

der Blauwe bergen tot aan de Smoky-Mountains en behoort tot het gebied

van den benedenloop van den St. Laurens, het Champlain-meer en den

bovenloop van de Hudson.

Het tweede gebied behoort tot den na-silurischen tijd. Of een ver-

bazende tijdruimte scheidt de vóór- en na-silurische wereld, of er heb-

ben geographische omwentelingen plaats gegrepen, die binnen den omtrek

van den toenmaligen Mexicaanschen zeeboezem, een zeer snelle wijziging

der fauna ten gevolge hadden. Volgens Dana toch hebben de jongste

silurische formaties en de bovenste lagen van bet voor-silurisch tijdperk

geen enkele diersoort gemeen. Aan de andere zijde komen in de devo-

nische periode slechts een dozijn exemplaren der silurische dierenwereld

voor, en ook dezen waren allen uitgestorven voor dit tijdperk gesloten was.

Tot op den tijd der productieve steenkolen-vorming had de wording van

Noord-Amerika plaats in de richting van den Mississippi. De steenkolen-

vorming zet reeds het bestaan van vast land voorop, van een uitgestrekt

zoetwatermoeras, waar de brandbare zelfstandigheid van latere dagen lang-

zaam groeide en tot verrotting overging.

Tusschen de steenkool echter komen weêr zandsteen-schiefer en kalk voor,

met overblijfselen van zeedieren. Dit kan alleen verklaard worden, wanneer

men een aanhoudende oscillatie , een afwisselend voortdringen van de

zee en het vasteland aanneemt. Dit bewijst dan ook de verwarde ligging

der lagen in het inwendige van het hedendaagsch gebergte, ook van dat,

't welk dagteekent uit de palaeozooïsche periode. Door een zijdelingsche

drukking zijn de lagen uit haar oorspronkelijk horizontalen stand gebracht

en in massa's opeen gedrongen, die evenwijdig loopen met de Atlantische



kusten. Deze massa's zijn 't steilst en 't hoogst in het oosten, dus in het

eigenlijke Alleghany-gebergte. Naar het westen nemen beiden af, zoodat

zij vlakker worden, naarmate zij zich verder van de Blauwe bergen ver-

wijderen,
ft

Als om de vorming nog meer ingewikkeld te maken, hadden storingen

plaats op groote schaal, zoo zelfs, dat de kolenkalk wegzonk ter diepte

van het voor-silurisch trenton-dolomiet. Eindelijk zijn, door de inwerking

van lucht en water verscheidene lagen als in flarden gescheurd. Latere

vormingen, zooals die der steenkolen, zgn in het Appallachische bekken

niet meer ontstaan. Geheel anders ziet het er uit aan de tegenwoordige

Atlantische kusten. Alleen in Nieuw- Brunswijk, langs de Fundy-haai en

de Nortliumherland-straat vindt men palaeozooïsche vormingen. Verder

naar het zuiden hebben zich aan den gneis- en schiéfer-gordel geen andere

formatiën aangesloten. Op deze oude gesteenten volgen hier onmiddellijk

sedimentaire lagen uit de voor-triastische periode, die een belangrijke uit-

gestrektheid hebben. Daarna komen eenige smalle strooken krijtformatie,

waarbij zich vervolgens een tertiair gebied aansluit, ten deele overdekt

met nieuwere gesteenten.

Daar waar de oude gneiszone zich nog tot aan de zee uitstrekt, heeft

deze een steile, fjordenrijke kust. Daar echter, waar de tertiaire en de ge-

kristalliseerde voor-silurische gesteenten elkaar ontmoeten, heeft plotseling

een geheele omkeering plaats van het topographisch karakter. De tot

hiertoe snelvlietende rivieren krijgen een tragen loop. Het heuvelachtige

en op sommige punten schilderachtige landschap wordt eentonig. De

wouden van hooge ahornen, eiken en walnootboomen maken plaats voor

drassige cypressen- en cederbosschen en de diep in het land dringende

vloedgolf zet herhaaldelijk uitgestrekte landstreken onder water. Want de

grenzen tusschen het vasteland en den oceaan zijn daar nog onzeker en

beiden gaan als ongemei'kt in elkander over. ^.

Ten slotte verdient het rijzen en dalen van de Atlantische kust van

Amerika een korte vermelding. Men weet, dat een deel van de westkust

van den Atlantischen Oceaan, waaronder de kust van Nieuw-Brunswijk,

van Prins Edwards-eiland en van Nieuw-Yersey, langzaam rijst, terwijl langs

de Fundy-baai en op Groenland het tegenovergesteld verschijnsel wordt waar-

genomen. Met het oog hierop stelt de Amerikaansche phantasie zich voor,

dat in het jaar 2900 de kaart van Amerika er geheel anders uit zal zien

dan tegenwoordig. Dan zullen de Hudsons-baai en de Yersey-kust vrucht-

bare dalen geworden zijn met tal van meren bezaaid. Schiereilanden zullen

ontstaan, daar waar zich nu de banken van New-Foundland uitstrekken

en een reis van Ierland naar Amerika zal niet langer dan vier dagen duren.

De Atlantische kustvlakte, ten oosten van het Alleghany-gebergte, begint

in het noorden als een smalle strook en wordt naar het zuid-westen toe

steeds broeder. Is het noordelijk gedeelte zeer steil, van af de monding

van den Hudson wordt ze steeds vlakker en slechts op enkele punten is ze

meer dan 30 M. hoog.

Deze eigenlijke kustvlakte kan weder onderscheiden worden in twee lange

1. Herman Credaer. Die GeoflQOsie und der Mineralreichthum des Alleghany-Systems. Peter-

tuanii's Geograph, MUtheil. 1871. S, 41—50 .
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strooken. De grens tusschen dezen wordt gevormd door den landrug van

primitief gesteente, die zooals reeds vermeld is, in de topographische ge-

steldheid van de landstreek een algeheele omkeering veroorzaakt. Wel is

waar, is zijne verheffing slechts gering, doch een aaneenschakeling van

stroomversnellingen en watervallen wijzen duidelijk zijn richting aan. Ook

wijst hij het punt aan, tot waar de opkomende vloed de rivieren binnendringt.

De beide kuststreken, die door dien landrug gescheiden zijn, hebben een

geheel uiteenloopend karakter. Evenals de Noordduitsche hoogvlakte, be-

staat dat gedeelte, dat langs den oceaan gelegen is, uit onvruchtbaren zand-

grond, meestal bedekt met uitgestrekte dennenbosschen. A.lleen langs de

rivieren liggen vruchtbare streken en komen andere boomsoorten voor.

Vooral in de nabijheid van Kaap Hatteras zijn de moerassige streken zeer

talrijk, meer naar het zuiden nemen zij in aantal af. De meer westelijk

gelegen zone, tusschen den zandgrond en het gebergte, die een hoogte be-

reikt van 100—300 M. en zich kenmerkt door een aangename afwisseling

van heuvelen en dalen, is veel vruchtbaarder. Vooral is dit het geval met

de rivierdalen.

Zoowel in het noorden als in het zuiden gaat het AUeghany-gebergte in

een heuvelachtig landschap over, dat den overgang vormt tot de vlakte.

Deze laatste strekt zich langs de zuidelijke uitloopers van het gebergte

onafgebroken uit tot aan den Mississippi en gaat over in de kustvlakte

langs de Golf van Mexico. In alle opzichten vertoont zij het zeKde aanzien

als de hierboven beschreven vlakte.

Een voortzetting dezer vlakte vinden we in het schiereiland Florida.

De noordelijke deelen van dit schiereiland zijn nog in meerdere of mindere

mate heuvelachtig, doch van af den 29sten graad N.B. is het volkomen

vlak, rijk aan meren en moerassen en weinig voor landbouw geschikt.

In het zuidelijk deel staan de everglades van 2— 3 M. onder water en boven

deze watervlakte verheffen zich de hammocks , dat zijn eilandjes met

kreupelhout en cederen. Langs de vlakke kusten liggen smalle, lage

en zandige eilandjes , die slechts door ondiepe straten van het vasteland

gescheiden zijn. Vooral langs het zuidelijk deel strekt zich, op steeds grooter

afstand van de kust, een reeks van eilandjes uit, de zoogenaamde keys.

Het Appalachen-gebergte, dat als 't ware het geraamte vormt van het

oostelijk deel van Noord-Amerika, is vooral belangrijk om den verbazenden

rijkdom aan voortbrengselen en inzonderheid aan mineralen, die het in zijn

schoot verbergt. Langs zijne hellingen strekken zich groote wouden uit,

wier boomen kostbaar timmerhout leveren, zooals de witte den, de suiker-

ahorn, de berk, de beuk, de esch, de ceder enz. Langs de kloven gedijt

de altijd groene pijn, terwijl de moerassige streken denjorkenboom leveren.

Meer naar het zuiden treft men talrijke soorten van eiken aan en de

kastanje neemt de plaats in van den ahornboom, den berk en den beuk en

zeHs van de naaldboomen. In Pennsylvanië zijn de hellingen bedekt met bos -



Sclien vaü groote kersenboomen, die een zeer duurzaam timmerhout opleveren.

Van meer belang echter zijn de mineralen, die deze streek oplevert en

wel in de eerste plaats ijzererts, steenkool en koper. In het gneis komt

het magneetijzer voor, in lagen van 1— 15 M. dikte, in Canada zelfs van

30— 70 M. en wel verbonden met kostbaar rood- en bruin-ijzer. Tegen-

woordig worden niet minder dan 115 groeven bewerkt, die ongeveer 300

kg. per jaar opbrengen. Soortgelijke ijzerertsen komen bij Peekskül^ in de

nabijheid van New-Tork voor, in lagen van 27 M. dikte, terwijl in New-

Yersey de kristallinische kalksteen roodzink bevat. De slangensteen van

Pennsylvanië en Maryland bevat chroom-ijzer en op een aantal plaatsen

wordt grafiet gewonnen.

Maar vooral het huronisch schiefer is rijk aan ertsen, inzonderheid aan goud,

dat hier wellicht in niet geringer hoeveelheid voorkomt dan in Californië.

De goudgroeven leveren ook lood, soms zilver eu bovenal veel koper. Men

kan een geheelen gordel aanwijzen, die zich 440 km. ver uitstrekt door

Virginië, Tenessee en Georgië en koperlagen bevat van 500 M. lengte, ter

breedte van 140 M. Het silurisch gesteente levert zink, lood, ijzer, ka-

lamintsteen, witlood en bruinsteen. De steenkolenbeddingen van Noord-

Amerika beslaan een oppervlakte van 320000 km , waarvan er 170000

behooren tot het gebied van het Appalachen-gebergte. Laatstgenoemden

strekken zich uit van Pennsylvanië tot in het midden van Alabama. De dikte

der laag wisselt af van — 4:0 M. Ten gevolge van verschillende grond-

verheffingen zijn ze in een aantal geïsoleerde velden gescheiden. In het

oosten ging de bitumineuze kool door vluchtigmaking in trachiet over

,

dat een laag vormt van 66000 km. oppervlakte. Eindelijk leveren de

sphaerosiderietlagen der schieferklei zeer goed ijzer en de roode zandsteen,

behalve bitumineuze kooi, koper-erts, kiezelmalachiet en hier en daar zelfs

gedegen zilver. In de tertiaire gronden van New-Yersey bedekt kali-

en phosphorzuurhoudenden mergel den bodem , tot op een hoogte van

40 M. Deze veroorzaakt niet alleen een groote vruchtbaarheid van

den grond, doch wordt ook als meststof uitgevoerd en heeft als zoodanig

een hooge waarde. Door het boren van artesische putten verkrijgt men

zout water en daar de nabijliggende kolenvelden een gemakkelijk middel

ter verdamping aan de hand doen, wordt op die wijs veel zout gewonnen.

Bovendien zijn de zouthoudende lagen, die op betrekkelijk geringe diepte

liggen, tevens rijk aan gips.

Vooral zijn deze streken rijk aan petroleum, die opwelt uit een onnoe-

melijk aantal bronnen in Pennsylvanië en Virginia, aan de AUeghany-rivier,

de Oilcreek, de Kanawha, de Hughes-rivier en bij Packesbury. De pe-

troleum-bronnen, die in 1859 in het noord-westen van Pennsylvanië ontdekt

werden, hebben niet alleen een machtige industrie in het leven geroepen
;

zij hebben werkelijk wonderen gedaan en voor deze landstreek gevolgen

gehad, grooter nog dan het goud voor Californië. »Ten gevolge eener on-

beschrijfelijke bedrijvigheid," aldus luidt een bericht uit het jaar 1865,

»komen steden en dorpen, niet binnen weinige jaren, maar binnen weinige

maanden en weken als uit den grond op. Pih-hole-city, dat nog slechts

vier maanden bestaat, heeft reeds een bevolking van meer dan 5000 in-

woners. Het heeft reeds veertig logementen van meerdere of mindere be-
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teekenis, een aantal tapperijen en viktualien-winkels, een opera, eenige

banken, een theater en twee kerken. De stad is zoo nieuw, dat men nog

niet eens tijd heeft gehad om vrederechters te kiezen ; toch worden, dank

zij de volksjustitie, orde en rust even goed, ja beter gehandhaafd dan in

New-York. In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat tegenwoordig de jaarlijksche

opbrengst van de oliestreek in Pennsylvanie ongeveer twee en een half

millioen vaten bedraagt , die aan de bronnen een gemiddelde waarde

geeft van vier dollars per vat. Intusschen wijst de statistiek over de

beide laatste jaren op een geringere productie en een minder grooten voor-

raad ruwe petroleum. Of de vermindering het gevolg is van natuur-

lijke uitputting der bronnen, dan wel van kunstmiddelen om een over-

groote productie te beletten is nog niet uitgemaakt. Zeker is het, dat de

geringe waarde van het artikel er toe bijgedragen heeft om de opbrengst

te beperken. De gemiddelde opbrengst van alle bronnen te zamen bedroeg,

in het jaar 1875, vat per bron, tegen 10 vat in 1874 en 13 in 1873.

En ofschoon het getal der bronnen, die in exploitatie zijn, gedurende de jongste

zes maanden, eer toe dan afnam, zoo heeft dit toch geen merkbaren invloed

gehad op de totaal-opbrengst. Vooi'al de sedert 1873 zoo rijke Butler-,

Clarion- en Armstrong-districten wijzen op een belangrijken achteruitgang.

Daarentegen zou men in Mc-Kean-County een nieuw gebied ontdekt heb-

ben. De weinige boringen echter, die geslaagd zijn, leverden niet zeer be-

moedigende resultaten op, zoowel wat aangaat de kwaliteit als de kwan-

titeit der olie. In vergelijking met het vorige jaar, bedroeg de vermindering,

in 1875, naar schatting ongeveer 1500000 tot 2000000 vaten. Volgens

den ))Titusville Herald" werden, in dat jaar, uit de oliestreken verzonden

9794560 vaten van 42 gallons per vat of 26832 vat per dag.

DE VËRËENIGDE STATEN.

Van de beide staten, die zich op het hierboven beschreven gebied uit-

strekken, staat de groote Eepubliek der Vereenigde Staten in belangrijkheid

bovenaan. Door baar zuidelijke ligging is zij op in het oog vallende wijze

begunstigd boven Britsch-Amerika. Dit voordeel, gevoegd aan een opeen-

hooping van schijnbaar onuitputtelijke natuurschatten, deed als van zelve

een welvarende en geordende maatschappij tot stand komen en de bevol-

king steeds dichter worden.

In werkelijkheid heeft zich hier een staatslichaam ontwikkeld, in meer

dan een opzicht eenig in z^n soort. De Vereenigde Staten, of zooals men
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aan gene zijde van den Oceaan zegt, Amerika, dat in 1876 zijn honderd-

jarig bestaan heeft gevierd, bieden het merkwaardig schouwspel aan van

een natie, die geen volk vormt en bewijzen de bruikbaarheid van den re-

publikeinschen regeeringsvorm voor een talrijke bevolking. Het laatste

alleen reeds maakt het de moeite waard een vluchtigen blik te slaan op

het ontstaan en de ontwikkeling der Vereenigde Staten.

De ontdekker van dit land is ongetwijfeld de Venetiaan Sebastiaan Cabot,

die in dienst was van het Britsche rijk. Hij zag het de eerste maal op

den 24 Juni 1 94. Later aangewezen ondpr den naam van Tez-ra de P/'ima

vista., ' sloegen de Spanjaarden geen acht op het noordelijk deel van

Amerika, dat voor hen seen gebied zonder waarde'' [tierras de ningun

provecho) was, wijl het, naar hun meening geen goud bevatte. Immers

reeds voor de ontdekking van het werelddeel, was de verbreiding der Span-

jaarden aldaar tamelijk scherp begrensd, door de verdeeling der edele me-

talen over de oppervlakte, daar zij deze alleen najoegen. Over den goud-

dorst der Spanjaarden is reeds heel veel stichtelyks geschreven, doch zoo

zij de sporen van het goud niet gevolgd waren, dan zouden nimmer, reeds

op het eind van de 15e eeuw, transatlantische volksplantingen hebben kun-

nen ontstaan. Alle landbouwkoloniën, die in den loop der 16e eeuw door

Fi-anschen en Engelsehen op de kust der Vereenigde Staten zijn aangelegd,

zijn letterlijk van honger omgekomen. Gescheiden van het moederland,

waar reeds verdeeling van den arbeid bestond, moesten de landverhuizers,

nadat de meegebrachte voorraad verteerd was, noodwendig afdalen tot de

leefwijze der roode inboorlingen, tenzij hun uit de Oude Wereld nieuwe

levensmiddelen werden toegevoerd. Dergelijke toevoer echter was in hooge

mate kostbaar, daar de vaart tusschen de Oude en de Nieuwe Wereld

nog zeer gevaarlijk was. f 'e vruchten van den broodboom konden de kos-

ten niet dekken
;

zij waren zelfs het vervoer over zee niet waard.

Vandaar dan ook, dat de eerste werkelijke landbouw-kolonie der Nieuwe

Wereld eerst tot bloei kon komen, toen men, in het begin van de 17e

eeuw, in de tabak een uitvoerartikel van voldoende waarde gevonden had.

Aan de tabak en de pelsdieren heeft Noord-Amerika het hoofdzakelijk te

danken, dat zijn bevolking van Engelschen oorsprong is.

Dat Canada vroeger geheel Fransch was en het thans nog grootendeels

is, is aan een ander natuurvoortbrengsel te wijten. In de nabijheid van

New-Foundland is de zee ontzaglijk rijk aan kabeljauw en reeds in het

begin van de 16e eeuw was de stokvisch een tocht over den Atlantischen

Oceaan waard. Ja reeds in de middeneeuwen werd ze van IJsland ge-

haald. Sedert 1503 'werd New-Foundland jaarlyks bezocht door vis-

schers uit Bretagne, die kaap Breton naar dit gewest vernoemden. Van

uit deze reeds tamelijk bekende streken ontdekte Jacques Cartier den St.

Laurens en langs dezen stroom kwamen de Franschen in Canada.["Om zich

staande te kunnen houden is het voor elke nieuwe volksplanting een ver-

eischte, dat zij een prijshoudend ruilmiddel bezit ; heeft ze eenmaal wortel

geschoten, dan wast zij als het mostaardzaad van het evangelie.

In deze schildering is eigenlijk de geheele ontwikkelingsgang der Ameri-

1. Hellwald. Sebastian Cabot. Berlin. 1871. 80. S. 12,

2. Peschel. Völkerkunde. Leipzig. 1874. 80. S. 2l9,



65

kaansche koloniën in grove trekken aangegeven. Reeds van te voreil

kunnen wij vaststellen, dat zij in den aanvang met een wreed noodlot

hadden te worstelen, doch tevens, dat zij een steeds toenemenden bloei

te gemoet gingen, nadat de voorwaarden voor haar bestaan verzekerd waren.

In werkelijkheid is het dan ook zoo geschied.

Volledigheidshalve deelen we mede, dat het Sir Walter Raleigh was, die

in 1585 de eerste volksplanting stichtte aan de Chesapeake baai. Ter eere

zijner maagdelijke koningin Elisabeth noemde hij haar Virginia. Kort na

haar stichting ging zij reeds weder te gronde en eerst in 1607, onder de

regeering van Jacob I, ontstond een blijvende nederzetting in de land-

streek tusschen den 37sten en 45sten bi'eedtegraad. Om het aantal land-

verhuizers snel te doen toenemen, zond men ook ter dood veroordeelde

misdadigers naar Noord-Amerika. Korten tijd daarna namen de Nedei*-

landers en Zweden enkele kuststreken van Noord-Amerika in bezit. De

eersten grondvesten de nederzetting Nieuw-Nederland, met de hoofdstad

Nieuw-Amsterdam ; de laatsten volgden de Nederlanders op in het bezit

van New-Yersey. Maar nog voor het einde van de 16e eeuw trokken de

Engelschen ook deze streken aan zich.

Hiermede waren zij nog niet voldaan. Eeeds lang hadden zij begeerige

blikken geslagen op de nederzettingen der Spanjaarden, in het zuiden, maar

vooral op die der Franschen, in het noorden, welke laatsten de Britsche

volkplantingen weldra in belangrijkheid overtroffen. Elke gelegenheid om
hun gebied te vergrooten werd gretig aangegrepen en de Europeesche

conflicten boden hun een welkom voorwendsel aan ook in Amerika de

Franschen te beoorlogen. De zevenjarige oorlog deed hen eindelijk hun

doel bereiken. By den vrede van Parijs (1763) moest Frankrijk zgn Ame-
rikaansche bezittingen afstaan en behield alleen het recht van visscherij op

een deel der kusten van New-Foundland. Voortaan was Engeland alleen

heer en meester in Noord-Amerika.

De meeste kolonisten, die zich in Noord-Amerika nederzetten, hadden

het moederland verlaten, om zich te onttrekken aan godsdienstigen en staat-

kundigen dwang. Godsdienstige dweepers, inzonderheid puriteinen, stichtten

(1621— 1638) de noordelijke koloniën New-Ilampshire, Massachusetts en

Rhode-Island, die zich in 1643 met elkander verbonden, onder den naam

van Nieuw-Kngeland. In 1628 stichtte de katholieke Lord Baltimore voor

zijn geloofsgenooten de kolonie Maryland, met de naar hem genoemde

hoofdstad, aan de Chesapeake-baai. En in 1681 stak de kwaker William

Penn, met een aantal volgelingen, naar de Nieuwe Wereld over en stichtte

Pennsylvanië, met de broederstad P]iiladelphia. Later volgden katholieken,

vooral leren en Duitsche Protestanten uit de Palts.

Al die Noord-Amerikaansche kolonisten leefden in een staat van demo-

kratische vrijheid. De Puriteinen toch, die verreweg de meerderheid vorm-

den, hadden een streng republikeinschen regeringsvorm weten door te voeren.

III. 5
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Dit kostte trouwens in Amerika weinig moeite, daar dit niet zooals van

oudsher met Europa het geval was, een dichte bevolking had, die elk

plekje grond voor landbouw in beslag nam. Integendeel, hoe vruchtbaar

de grond ook was, hij moest eerst productief gemaakt worden om een, in

den beginne zeer dunne bevolking te voeden. Het gebied, dat toenmaals

door de landverhuizers in beslag genomen was, kan hoogstens 826000 km.

oppervlakte hebben gehad. Daarop leefden in 1749: 1460000 en in 1775 :

2803000 menschen. Gemiddeld woonde slechts 3 Europeanen op 1 km.

Waar de menschen zoo ver van elkander wonen, spreekt het wel van zelve,

dat ieder zijn eigen heer en meester is. Geen sterveling is bij machte

menschen, die zoo verspreid leven, buiten hun wil, onder het juk te brengen.

En aan de kerk alleen verkozen zij zich te onderwerpen.

Doch de macht van de kerk , die op een breeden demokratischen grondslag

was gevestigd, was buitengemeen groot. Niet alleen was de geheele maat-

schappelijke organisatie der afzonderlijke koloniën aan haar ondergeschikt.

Deze was niets dan een middel om dat hoogere doel te bereiken, de ves-

tiging van datgene, wat naar de godsdienstige begrippen der overheerschende

secte het »ware Christendom" was. Alles was aan hare heerschappij on-

derworpen en tegenover andersdenkenden betoonde zij zich zoo onverdraag-

zaam mogelijk. En niet alleen ging deze onverdraagzaamheid gepaard met

de grootste staatkundige vrijheid, doch ontleende aan haar een onweerstaan-

bare kracht, daar ze juist in den onbeperkten volkswil haar steunpunt vond. ^.

Sedert in den loop der 18e eeuw de landverhuizing meer en meer toenam,

werden de roode inboorlingen langzamerhand over het gebergte terugge-

drongen. Gewoon tegen de laatsten met meêdoogenlooze willekeur te werk

te gaan, omgeven door uitgestrekte gebieden, die als van zelve het denk-

beeld van vrijheid opwekten ,
bij den strijd tegen de nog onbedwongen

natuur slechts op eigen krachten steunend, kon het niet anders of de

meest volmaakte vrijheid en gelijkheid vormde meer en meer een essentieel

bestanddeel van hun volksbestaan. Slechts een onbeduidend geschil met

het moederland was voldoende om in 1775 den Amerikaanschen vrijheids-

oorlog te doen ontbranden. Het Engelsche ministerie weigerde het recht

der Amerikanen te erkennen, om zelve het bedrag te bepalen der aan het

moederland uit te keeren bijdrage. Dertien koloniën verbonden zich, om
het Britsche juk af te schudden en vaardigden den 4'''^'' Juli 1776 de on-

afhankelijkheids-verklaring uit.

Met het oog op het hierboven aangevoerde, was de republiek de eenig

denkbare staatsvorm. Daarom moet zij dan ook volstrekt niet beschouwd

worden als de zegepraal van eenig abstract beginsel, ze is het eenvoudig

gevolg van den natuurlijken loop der dingen. Trouwens de graad van

ontwikkeling der toenmalige kolonisten was van dien aard, dat zij waarlijk

weinig vatbaar waren om abstracte beginselen na te jagen of te verwezen-

lijken. De nieuwe stichting was dan ook volstrekt geen bewijs van voor-

uitgang in ontwikkeling, veel meer een gevolg van de taaie vasthoudendheid

der Amerikanen aan het reeds bestaande, van een streng conservatisme.

Door zich te constitueeren als vrijstaten, verkondigden zij volstrekt geen

nieuwe theorie. Zij hielden zich slechts vast aan de overoude, vrijzinnige

1. John H. Decker. Die hiindertjalirige Hejjublik Augsburg. i87ü. 80. S. 287, 288.
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instellingen, die oorspronkelijk het eigendom waren van alle Germaansctie

stammen en op Amerikaanschen bodem tot snelle ontwikkeling waren

gekomen-

Dit neemt echter niet weg, dat Europeanen, die voor vrijheid van geest-

drift blaakten, zooals Lafayette en Rosciusko een werkdadig aandeel namen

aan den strijd, die tusschen Engeland en de afvallige koloniën ontbrandde.

Na een achtjarige worsteling erkende Engeland, bij den vrede van Versailles

(1783), de onafhankelijkheid der Vereenigde Staten.

De hoofdrol in dien kamp viel ten deel aan Benjamin Franklin en aan

George Washmgton, den beproefden leidsman in oorlog en in vrede. Den

eerste gelukte het der jeugdige republiek ia Europa machtige vrienden te

bezorgen
; de tweede kan als de eigenlijke stichter der republiek beschouwd

worden. Hij werd geboren op den 22»"'" Februari 1732, in het graaf-

schap Westmoreland, in Virginië en stierf te Mount Vernon, op den I4den

December 1799. ISTa zijn dood ontving de reeds in 1791 gestichte bond-

stad, die den zetel van het congres zijn moest, den naam van Washington.

Tot dusver was het congres de vertegenwoordiger der Vereenigde Staten

geweest in buitenlandsche aangelegenheden. De verschillende gewesten

vormden zich, nadat ze vrij geworden waren, tot afzonderlijke staten en

behielden tot op den huldigen oogenblik hun eigen instellingen. In 1787

echter sloten zij een unie en droegen aan het congres de behartiging der

gemeenschappelijke aangelegenheden op. Verder werd besloten, dat aan het

hoofd der Unie een door het volk verkozen president zou staan, aan wien

de uitvoerende macht zou worden toegekend. De duur dier eervolle be-

trekking werd op vier jaren bepaald, doch herkiezing werd toegelaten. Als

eerste president werd natuurlijk George Washington gekozen (1789).

Ten opzichte van de hoofdgebeurtenissen uit de geschiedenis der Veree-

nigde Staten zullen we kort zijn. Onder de drie eerste presidenten werden

de financiën geregeld, de staatsschulden gedeeltelijk afbetaald, gedeeltelijk

gewaarborgd en de oorspronkelijke wilde bevolking of tot rust gebracht of

eenigermate ontwikkeld. De landbouw werd zooveel mogelijk bevorderd, de

handel opgeheven, het aantal inwoners nam op een ongehoorde wijze toe

en het grondgebied werd, door toetreding of aanhechting van andere streken,

meer en meer uitgebreid. Deze snelle opkomst en vooruitgang der Ver-

eenigde Staten werd alleen in 1814 voor korten tijd tegengehouden, door

een oorlog met Engeland, die echter reeds in het volgende jaar beëindigd

wei'd. Sedert dien tijd verheugde zich de Unie in een voortdurenden vrede,

tot 1846, ofschoon van tijd tot tijd verwikkelingen met Europeesche mo-

gendheden tot dadelijkheden dreigden over te gaan. In het jaar 1846

deed zij het naburige Mexico den oorlog aan.

Gedurende den loop van de eerste halve eeuw, was de eene staat na

den anderen tot de Unie toegetreden. Binnen ongelooflijk korten tijd strekte

haar gebied zich uit aan gene zijde van het AUeghany-gebergte, tot aan

den Mississippi. Zoowel deze stroom als het Rotsgebergte werden overschre-

den, totdat eindelijk de Groote Oceaan aan dat onstuimig opdringen paal

en perk stelde. Als een gezwollen stroom stortte zich het Angel -Sak-

sische ras over de onbewoonde, westelijke landstreken, met een dorst

naar vermeei'dering van grondgebied, zooals de geschiedenis er geen tweede
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voorbeeld van geeft. Geen veroveraar heeft ooit zulk een zucht naar ver-

grooting van land aan den dag gelegd als de transatlantische republiek.

Zelfs de snelle ontwikkeling van de heerschappij der Eussen in Azië, komt

daarmede te nauwernood in vergelijking. Tegenwoordig schijnt de Unie

ongeveer de grenzen bereikt te hebben, door natuur en verstand beiden

voorgeschreven. Toch gloort de vonk eener kwalijk verholen begeerlijkheid

nog steeds onder de asch. Niet weinigen meenen, dat het in de toekomst

het geheele westelijk werelddeel beschoren is zich te scharen onder de vleu-

gelen van den Noord-Amerikaanschen adelaar.

En waarlijk de schitterende ontwikkeling der Unie was wel geschikt

dergelijke droomen — want meer zijn het niet — te doen ontstaan. Steeds

hooger steeg de macht, de bloei, de rijkdom van den staat, wien het geluk

in alles diende. Ook de Mexicaansche oorlog voerde nieuwe gebiedsver-

meerdering met zich.

Gevaarlijke tegenstanders had de Kepubliek niet en zoo kwam men er

des te gemakkelijker toe, zich in den aangenamen waan van eigen onver-

winlijkheid en voortreffelijkheid te versterken. Doch eindelijk werd die

schitterende ontwikkeling in haar loop gestuit en trof de Unie een slag,

waarvan de nadeelige gevolgen met den dag meer aan het licht komen.

Het was de groote secessie-oorlog, die, van 1861— 1865, der menschheid het

droevig schouwspel bood eener maatschappij, die in eigen ingewanden wroette,

— van een broederkrijg, die meer goed en bloed verslond dan menigen

oorlog, waarvan de geschiedenis spreekt.

De oorzaken van dezen reuzenstrijd, die met de zegepraal, zij het dan

ook de schijnbare zegepraal der Unie eindigde, moeten gezocht worden in de

natuurlijke gesteldheid van den bodem. Tot op de oudste tijden van den

Amerikaanschen statenbond kan men de oorzaken nagaan. Zij vinden haar

grond in het nooit weg te nemen verschil tusschen landbouwstaten en

planterstaten.

Slechts de Noordelijke deelen van het land zijn geschikt om uitsluitend

met broodvruchten bebouwd te worden. Hier kan een maatschappij ont-

staan, onder dezelfde voorwaarden als in de gematigde luchtstreek, waarin

Europa gelegen is. Daarentegen kan men hier weêr niet die produkten

teelen, wier verbreiding binnen de tropische en subtropische luchtstreek

beperkt is
,

producten , die in de menschelyke samenleving onontbeerlijk

zijn en de meest gewichtige artikelen voor den wereldhandel vormen. Hier-

toe behooren vooreerst de katoen en verder naar het zuiden, suiker en

kofBe. Deze gewassen gedijen alleen in de heete landen en moeten worden

aangekweekt op zoogenaamde plantages.

Nu is het een onomstootelijke waarheid, die echter maar al te vaak over

het hoofd wordt gezien, dat de physische, zedelijke en verstandelijke ont-

wikkeling der afzonderlijke menschenrassen gebonden is aan bepaalde voor-

waarden van klimaat, aan welke zij zich niet straffeloos kunnen onttrekken.
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Zoo behoort de blanke Europeaan vooral in de koelere luchtstreken te huis

en inzonderheid de Germaan tiert niet gemakkelijk in warmere landen. Wil

hij er gezond blijven, dan is het een eerste vereischte, dat hij zich onthoude

van allen zwaren lichamelijken arbeid. Ja, men mag in 't algemeen aan-

nemen dat hij, tusschen de keerkringen, voor arbeid ongeschikt is. Nu
vorderen juist katoen en suiker , die in de zuidelijke deelen der Ver-

eenigde Staten worden aangekweekt , een zeer vermoeiende bewerking,

waarvoor de blanke landverhuizers te eenenmale ongeschikt waren en nog

zijn. Vandaar de noodzakelijkheid zich deugdelijke werkkrachten te ver-

schaffen en zoo brachten de Nederlanders, reeds in het jaar 1619, de eerste

negerslaven in Noord-Amerika. Ongetwijfeld toch is de neger in de heete

luchtstreek de krachtigste arbeider. Ja, deze luchtstreek is voor zijn nor-

male ontwikkeling evenzeer een vereischte als de gematigde luchtstreek

voor den Europeaan.

Maar nog voor een andere stelling der ethnologie is de neger een af-

doend bewijs, 't Is deze dat geen enkel natuurmensch vrijwillig arbeidt,

doch daartoe gedwongen moet worden. Vandaar, dat men den neger tot

slaaf maakte en van den aanvang af, werden de staten der Unie, naar hun

geographische ligging, onderscheiden in slavenhoudende- en niet-slaven-

houdende- of kortweg vrije- en slavenstaten.

Deze tegenstelling nu is de spil, waarom de binnenlandsche geschiedenis

der Unie zich beweegt tot op den huldigen dag. Onder den invloed der

humaniteits-ideeën der 18e eeuw, ontstonden ook in Amerika tegenstanders

der slavernij, natuurlijk in de noordelijke staten, die aan die instelling geen

behoefte hadden. Zij streefden vooreerst naar de opheffing van den slaven-

handel en vervolgens naar die van de vloekwaardige instelling zelve. Reeds

den 6^"=" April 1776, verbood het Congres den invoer van slaven. Des te

meer nam in de slavenstaten zelve het aantal negers toe en steeds scherper

werd de tegenstelling. Aan de eene zijde stonden de staten, die de sla-

vernij uit een zedelijk oogpunt veroordeelden en haar uit een staathuishoud-

kundig oogpunt als niet noodzakelijk beschouwden. Aan de andere zijde

werd meer klem gelegd op het natuurlijk onderscheid tusschen de menscben-

rassen en verklaarde men de slavernij onmisbaar, zoo men niet wilde, dat

geheele landstreken onbebouwd zouden blijven en productieve takken van

bestaan zouden vervallen. Zeker is het, dat een tal van misbruiken met

de slavernij gepaard gingen, misbruiken, die dikwijls tot gruwzame mis-

handeling aanleiding gaven, welke zelfs doorstraalde in de wetgeving der

afzonderlijke staten. Echter heeft een historisch, onbevooroordeeld onder-

zoek aan het licht gebracht, dat de hartstochtelijke voorstellingen van eene

Mevrouw Beecher Stowe en anderen schromelijk overdreven waren. Het bleek,

dat de negers over 't algemeen met zachtheid behandeld werden en dat

daar, waar de wetgeving te hunnen opzichte meedoogenloos sti'eng was,

het eigenbelang van den blanke verzoenend tusschen beiden trad. Nu sedert

een tiental jaren de schijnbaar onnatuurlijke slagboom tusschen zwarten

en blanken is opgeheven, zijn we in staat het voordeel der voormalige sla-

vernij op haar rechte waarde te schatten. En dan moeten we het helaas!

erkennen, dat de humaniteits-ideeën jammerlijk schipbreuk hebben geleden

op de harde rots der ethnologische feiten. Niemand zal meer ontkennen,
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dat de humaniteit in dezen eischen stelt, geheel en al strijdig met de we-

tenschappelijk uitgemaakte waarheden. En juist hieruit verklaart het zich

ten volle, waarom die humaniteits-theoriën in de praktijk schipbreuk

moesten lijden en hare pijlen, slechts hem die ze afzond, doodelijk treffen.

Maar niet slechts tusschen de noordelijke en zuidelijke staten deed de

slavernij een gapenden afgrond ontstaan, ook in de zuidelijke staten maakte

zij de klove, die tusschen den blanke en den zwarte gaapte, steeds breeder.

De vaak onvermijdelgke bloedsmenging der beide rassen gaf het aanzyn

aan halfslachtige menschentypen van allerlei aard, die zich wel is waar

dikwyls door lichamelijke schoonheid onderscheidden, maar meestal alleen de

kwade, geen der goede eigenschappen der ouders hadden overgenomen.

Zouden deze kleurlingen niet storend in het raderwerk der zuidelijke staten

ingrijpen, dan moesten zg, evengoed als de volbloednegers, onder den duim

gehouden worden. Zoo ontwikkelde zich weldra een scherp begrensde

aristocratie van het bloed, die zich met onverbiddelijke gestrengheid tot

de blanke gelaatskleur beperkte. De haat tusschen de rassen is volstrekt

geen bloot vooroordeel, zooals menigeen denkt en ook door de pbilantropen

beweerd wordt, 't is een gevoel, dat in de menschelijke natuur zijn grond

vindt en dat overal en te allen tijde zich openbaart.

Even onomstootelijk vast staat de intellectueele en moreele meerdei'heid

van het blanke ras. In waarheid vormt dit dus een natuurlijke aristo-

cratie. Dit was ook het geval in de zuidelijke staten waar het, in het

bezit van slaven en in den arbeid van het zwarte ras, middelen vond om

groote rijkdommen te verzamelen. Deze laatsten werden aangewend om

althans eenigermate de gebreken op te heffen, die elke aristocratie aankleven

en hier nog vergroot werden door den ontzenuwenden invloed, dien de

slavernij ook op de meesters uitoefent. De katoen- en suiker-baronnen

vormden een ridderlijken, gastvrijen stand, die zijn opleiding zocht op de

Europeesche universiteiten, doch niets in het oog hield dan zijn eigen belang.

En daar rijkdom en macht overal gepaard gaan, kon het niet anders, of

het zuiden moest het noorden overschaduwen en zich in hoofdzaak van de

leiding der zaken meester maken.

In de vrije noordelijke staten was de ontwikkelingsgang een geheel andere

en kwam veel meer overeen met het Europeesche ideaal. Hier had men

het voordeel, dat men de slavernij niet noodig had en er was dus ook

geen sprake van een aristocratie van het bloed, die leefde van het zweet

van den zwarten man. Hier waren allen gelijk, ieder kon werken en een

zekere staat van welvarendheid strekte zich uit over het geheele volk.

De bedrijvige, Europeesche landverhuizer zocht met voorliefde het noorden

op, waar het klimaat meer overeen kwam met dat van het land, dat hij

verlaten had. Hij vermeed het zuiden, waar hem slechts de keus werd

gelaten, zich van alle inspanning te onthouden of zjjn lichaamsgestel te

ondermijnen. Die landverhuizing voerde het noorden een zekere hoeveel-

heid verstandelijke ontwikkeling toe, die op den Amerikaanschen bodem

wellicht nimmer tot rijpheid ware gekomen en vermeerderde het zielental

in die mate, dat het in dat opzicht al spoedig het zuiden overtrof.

Het gevolg van dit alles was, dat de meerderheid van het Amerikaansche

volk, in staatkundige aangelegenheden, geregeerd werd door de minderheid
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van het zuiden. Zulk een verhouding moest vroeger of later botsingen

doen ontstaan.

Intusschen werd in het noorden het grondgebied steeds uitgestrekter en

de landstreken, die hier wei'den geannexeerd, waren allen zoodanige, die

geen behoefte hadden aan slavernij. Hierdoor werd het materieel over-

wicht van het noorden niet weinig vermeerderd. Bovendien zagen, ten-

gevolge der mislukte vrijheidsbeweging van 1848 en 1849, een aantal

volksleiders, vooral veel Duitschers, zich genoodzaakt aan de overzijde van

den oceaan een schuilplaats te zoeken. Hierdoor won het noorden een

menigte strijders, op elk oogenblik gereed om het zwaard te trekken voor

de verwezenlijking hunner utopiën. Daar zij in verstandelijke ontwikkeling

veelal boven de Amerikanen stonden, gelukte het aan sommigen dier vrij-

heidsapostelen, een zekeren staatkundigen invloed te verkrijgen. Hunne

denkbeelden omtrent de slavenkwestie, die zij natuurlijk allerminst van een

wetenschappelijk standpunt beschouwden, vonden ingang. Toen nu, na de

ontdekking van de goudvelden in Californië, dit gebied als staat in de Unie

zou worden opgenomen, had de eerste heftige botsing plaats tusschen voor-

en tegenstanders van de slavernij, over de vraag of Califoi'nië een vrije-

of een slavenstaat zou zijn. Op den 9*^" Juli 1850 werd, bij het zooge-

naamde Missouri- Compromis, bepaald, dat Californië als een vrije staat in

de Unie zou worden opgenomen, dat in het district Columbia de slavenhandel

verboden zou zijn en dat het invoeren der slavernij in de gebieden Utah

en Nieuw-Mexico zou worden vrijgelaten. Ten slotte werd een wet uit-

gevaardigd, welke de uitlevering der naar vrije staten gevluchte slaven ver-

plichtend stelde.

Dit compromis kon echter op den duur de partijen niet bevredigen ;

telkens rezen nieuwe moeielijkheden en conflicten. In het noorden vormde

zich de partij der abolitionisten, die onomwonden de algeheele opheffing

der slavernij verlangde en om wier banier zich alles schaarde, wat zich

zelve tot de liberale partij rekende. Tegenover deze partij stonden de

demokraten. Tot hen behoorde de bevolking der zuidelijke staten en zij

hadden eigenlijk de macht in handen. Naarmate de verbittering der par-

tijen toenam, steeg ook de overmoed van het zuiden, dat de katoen tot

koning verhief (cotton is king) en de macht van dien koning als onom-

stootelijk beschouwde. In het jaar 1854 trad, voor een korten tijd, nog een

derde partij op, t. w. die der knoivnothings (nietsweters), welke van geen

der vroegere staatkundige partijen iets wilde weten, maar zich alleen hield

aan de ééne en ondeelbare unie.

Intusschen gevoelde de bevolking van het noorden meer en meer het

drukkende van de heerschappij van het zuiden. Inderdaad 't waren niet

langer twee partijen, met tweeërlei belangen, die tegen elkander over ston-

den, maar veeleer twee verschillende volkstammen. Want langzamerhand had

zich in het zuiden een bepaald volkstype gevormd, geheel afwijkend van dat,

wat in bet noorden werd waargenomen.

Er was echter slechts een middel om de macht van het zuiden te

breken ; daartoe moest de bron van zijn rijkdom en macht voor goed wor-

den afgesloten, d. i. men moest het zijn slaven ontnemen ; men moest tot

de opheffing der slavernij overgaan.
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In den strijd, die over deze gewichtige vraag ontbrandde, schaarde zich

natuurlijk de geheele beschaafde wereld aan de zijde van het noorden, dat

zijn bedoelingen achter een masker van humaniteit verborg. Toen het dan

ook weldra tot een bloedigen burgerkrijg kwam, voerden de Europeesche

vrienden het noorden niet geringe strijdkrachten toe.

Tusschen December 1860 en Mei 1861, kondigden de volgende staten

hun uittreden uit de Unie aan : Zuid-Carolina, Mississippi, Florida, Alabama,

Georgië, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Noord- Carolina. Zij ver-

eenigden zich tot een afzonderlijke confederatie, met een eigen president

en namen den strijd met het veel machtiger noorden kloekmoedig aan.

Jaren lang woedde de strijd en de grond van het land der vrijheid werd

doorweekt met bloed. Aanvankelijk neigde zich de kans ten voordeele

van het zuiden, dat wel, wat het aantal betreft, de minderheid had, doch

welks leger in discipline dat der noordelijken ver vooruit was. Bovendien

beschikte het over veel bekwamer bevelhebbers. Het hield vol tot op den

laatsten man, doch moest den strijd opgeven, toen zijn krachten waren uit-

geput en het geen troepen meer in bet veld kon brengen. Eerst toen ze-

gevierde bet noorden (1865), dat zich nu gereed maakte om zonder eenige

matiging van zijn voordeel gebruik te maken.

Vier jaren lang hield die gedenkwaardige krijg de beschaafde wereld in

spanning. De Duitsche pers, die zich eenstemmig aan de zyde van de

noordelijken schaarde, bewees de gebeurtenissen en toestanden vrij wat

juister in te zien, dan de Fransche of de Engelsche. Daarentegen heeft

de geschiedenis der laatste tien jaren bewezen, dat de laatsten de zaak

goed inzagen, waar zij de zegepraal van het noorden niet wenscbten en

deze volstrekt niet als een gezegende gebeurtenis beschouwden. De zoo-

genaamde reconstructie van het zuiden werd op zeer onhandige wijze be-

gonnen en doorgevoerd en sleepte zijn algeheelen ondergang na zich op

financieel en staathuishoudkundig gebied.

Nadat de oorlog geëindigd was, stonden in de Unie, evenals vroeger, twee

staatkundige partijen vijandig tegen elkander over. Aan de eene zijde

stonden de republikeinen, de eigenlijke overwinnaars, wier denkbeelden

hadden gezegevierd, tegenover hen stonden de demokraten, wier sympa-

thiën aan de zijde der overwonnen zuidelijken waren. Gedurende langen

tijd behield de eerstgenoemde partij de overhand, ja zelfs bood zij met

goed gevolg weerstand aan de verzoenende politiek van den president Jo/m-

son, den eenigen Amerikaanschen staatsman van den nieuweren tijd, welke

de geschiedenis aldus noemen kan. Zij ontsloeg de negers van alle voog-

dijschap, gaf hun de zelfde staatkundige rechten als den blanke en deed in

het zuiden een staat van zaken geboren worden, zoo schandelijk, als waar-

van geen voorbeeld bestaat in de geschiedenis van beschaafde volken. Tal

van Catilina's, die niets te verliezen hadden, kwamen uit het noorden en

verbonden zich met de onwetende en hoogmoedige zwarten. Deze car-
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petbaggers zogen het rampzalige zuiden de laatste droppels bloed uit en dat

onder de bescherming van de republikeinsche bondsregeering te Washington.

Terwijl nu in het zuiden de blanke zucht onder het juk der verbondene

zwarten en carpetbaggers en de vertwijfeling hem bijna tot een nieuwen

burgeroorlog drijft, geraakten in het noorden alle standen onderhevig

aan een bederf , als waarvan bijna geen tweede voorbeeld is aan te

wijzen. Het spreekt van zelve, dat de republikeinsche partij daarmede in

de eerste plaats haar voordeel deed, ofschoon ook de democraten er zooveel

mogelijk van trachtten te profiteeren. In plaats van vooruit, ging Amerika

achteruit; de scheepvaart nam af, de arbeidende stand doorleefde in 1873

een verschrikkelijke crisis, de handel kwijnde en de landverhuizing van

Amerika naar Europa nam onverwachte afmetingen aan.

Wij kunnen den tegenwoordigen toestand niet beter weergeven, dan door

de korte en sprekende schildering over te nemen van den pastoor Ruperti
,

die in Februari 1876, van uit New-York het volgende mededeelt. »De

sociale toestanden dezer stad ," aldus spreekt hij
,

»zijn alles behalve

bevredigend. Het gebrek aan arbeid doet de armoede en daarmede het

aantal misdaden toenemen. Nooit was het aantal arbeiders, dio zon-

der werk loopen, zoo groot als tegenwoordig en nooit waren de uitzich-

ten voor de eerstvolgende maanden slechter. Slechts weinige werkgevers

zullen zelfs die arbeiders, die zij thans nog werk geven, den geheelen

winter kunnen houden.

In alle oostelijke staten is de ellende even groot. In een groote stad

van Massachusetts waren onlangs de gevangenissen ontoereikend om het

aantal misdadigers te bevatten. En toen de sherif langs telegrafischen

weg in alle mogelijke gevangenissen van den staat huisvesting voor de

overtollige gevangenen vroeg, werd hem van alle zijden geantwoord, dat

zij vol waren van bedelende vagebonden. Zoo staan de werkplaatsen ledig,

terwijl de tuchthuizen overvuld zijn. En toch komen nog maandelijks dui-

zenden uit de oude wereld over, waarvan de meesten geld noch vrienden

hebben en de taal spreken noch verstaan kunnen. Maar al te vaak zelfs

ontbreekt het hun aan de noodige lichaamskracht. Het hart breekt, wan-

neer men die scharen lichtzinnigen aanziet, die zoo onnadenkend het

vaderland verlaten, om zich en de hunnen in de diepste ellende te dom-

pelen. Dat toch allen, die eenigen invloed op het volk kunnen doen gel-

den, inzonderheid geestelijken en ambtenaren, dien armen verblinden hoop

terughouden van landverhuizing naar Amerika, althans wanneer zij zelfs

niet de middelen hebben, om zich den eersten tijd staande te houden.

Natuurlijk houdt de toeneming van het aantal misdaden gelijken tred

met het gebrek aan werk. De sombere Tombs, de stadsgevangenis van

New-York, is overvol. Voeg by dit alles de steeds toenemende immorali-

teit der openbare ambtenaren en men zal toestemmen, dat onze maatschappij

een droevigen aanblik biedt. De staatkundige partijen bestrijden elkaar

met de grootste bitterheid en slingeren elkander de hatelijkste beschuldi-

gingen naar het hoofd. En gelukt het de eene de andere van het kussen

te dringen, dan bezigt zij in de eerste plaafs haren invloed om zoo moge-

lijk de schatkist nog meer te plunderen dan haar voorgangster deed.'
'

Zoodanig is dus de uitkomst eener honderdjarige ontwikkeling. In



74

werkelijkheid staat het Amerikaansche volk bij de overige natiën thans

veel lager aangeschreven, dan in de eerste jaren na zijn onstaan, toen het

verwachtingen had opgewekt, die voor het grootste gedeelte onvervuld

bleven.

Het grondgebied der Vereenigde Staten strekt zich uit tusschen 24" 50'

en 49*^ N,B. en tusschen den Atlantischen en den Grooten Oceaan. Ten

noorden wordt het begrensd door Britsch Columbia, de Hudsonsbaai-landen,

Manitoba, het Boven-, Michigan- en Huron-meer en door Canada; ten

oosten door Nieuw Brunswijk en den Atlantischen Oceaan ; ten zuiden door

de Straat van Florida, de Golf van Mexico en de Mexicaansche Eepubliek

en ten westen door den Grooten Oceaan. De lengte der grenzen bedraagt

14000 km., waarvan 8250 km. kustlijn. De grootste lengte van het noor-

den naar het zuiden bedraagt omstreeks 1260, die van het oosten naar

het westen 4600 km. De Vereenigde Staten bestaan tegenwoordig uit 38

staten, 8 gebieden en het bondsdistrict Columbia. De algemeene gesteld-

heid van den bodem is reeds hierboven beschreven.

De bevolking bedroeg, in het jaar 1870, 38555893 zielen. Om de tien

jaar heeft van staatswege eene volkstelling plaats. Ofschoon hare nauw-

keurigheid zeer veel te wenschen overlaat, biedt zij toch den eenigen, zij het

dan ook slechts half betrouwbaren grondslag voor de bevolkingstatistiek aan.

Sedert de eerste volkstelling, in het jaar 1790, nam de bevolking der

Unie met eene opvallende regelmatigheid toe, zoo zelfs, dat schrandere

bollen de bevolking van het jaar 1900 reeds vaststelden op 100 millioen.

Die overdreven verwachtingen echter zijn, door de jongste volkstelling van

1870, binnen eenigszins engere grenzen terug gebracht.

Inzonderheid bekend is de berekening van Elkanah Watson omtrent

het toenemen der bevolking van de Vereenigde Staten. In 1 8 1 5 berekende

hij het bevolkingscijfer voor de kroonjaren tusschen 1860 en 1900. Hetzelfde

ondernam de Bow in 1854. Daar hem de leiding van de zevende volks-

telling was opgedragen, stonden hem zekere gegevens ten dienste. Hoe

weinig betrouwbaar hun cijfers zjjn, blijkt hieruit, dat de census van 1870,

3770061 beneden de raming van Watson en 4255355 beneden die van de Bow

blijft. Van Watson trouwens was het vrij gewaagd, om reeds na den derden

census een vasten regel te willen stellen voor de toekomst. Maar niet min-

der lichtvaardig handelde de Bow, die de toeneming der bevolking, tot

op het oogenblik, dat hij zijn becijferingen maakte, ook voor het vervolg

als maatstaf wilde nemen. Om een vergelijking te gebruiken : Watson

hield negen maal op rood en vijf malen achtereen kwam rood boven, wer-

kelijk een zeldzaam geluk. De zesde maal echter kwam zwart boven.

Maar juist dat langdurig fortuin op Watson's weddingschappen maakte

het waarschijnlijk, dat er spoedig een keer zou volgen.

En deze is gekomen. Zij begon, toen de bewoners der Vereenigde Staten

den landbouw verlieten, om zich aan de industrie te wijden, van het land naar
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de steden trokken, zich in prachtige huizen vestigden en vreemde zeden gingen

volgen. Meer en meer wordt de landbouw naar de groote heidevelden

terug gedrongen ; meer en meer leggen de oude westelijke staten zich toe op

handel eü industrie en nemen deze ook in de oostelijke staten steeds groo-

ter afmetingen aan. Daarbij strekt zich het najagen van fashion langza-

merhand over de geheele bevolking uit; kleeding, voedsel en levenswijze

worden meer verfijnd, en het verval der oude, eerbare familie-instellingen

plant zich voort van de eene stad naar de andere en van het eene dorp

naar het andere. Dat alles te zamen maakt het des te zekerder, dat de

bevolking in hoeveelheid met elk tiental jaren achteruit zal gaan.

Onder zulke omstandigheden is een berekening van het bevolkingscijfer

voor 1900, zelfs bij benadering, te eenenmale onmogelyk. Zeker echter is

het, dat de groote republiek van geluk zal mogen spreken, zoo zij het

alsdan gebracht heeft tot een bevolking van 70000000 zielen ^.

De verdeeling der bevolking over de verschillende staten is in hooge

mate ongelijk. Het dichtst is zij natuurlijk in de oostelijke Atlantische

staten, die bovendien langer dan andere streken Europeesche landverhui-

zers hebben ontvangen. Naar het westen toe neemt de dichtheid der be-

volking gestadig af, ofschoon in de Mississippi-vallei en de westelijke dee-

len hier en daar belangrijke bevolkingscentra ontstaan zijn.

In bevolking staat bovenaan New-York, de voornaamste haven voor

landverhuizers, met nagenoeg 1 millioen inwoners. Dan volgen in het oos-

ten Pliiladetphia, Baltimore en Boston; in het Mississippi-bekken Chicago,

Cmcinnati, St. Louis en New-Orleans en aan den Grooten Oceaan San

Francisco.

Er zijn in Amerika slechts weinig dorpen. Iedere nederzetting — al

bestaat ze ook slechts uit een paar houten barakken — noemt zich met

behoorlijken trots een stad (city), In het geven van namen aan deze

plaatsen openbaart zich een ontzaglijk geringe vindingrijkheid. Zooals

men weet, draagt de hoofdstad der Vereenigde Staten den naam van den

grondlegger der Amerikaansche onafhankelijkheid. Buiten deze stad zijn

er, groot en klein, 137 andere, die met den naam van Washington prij-

ken. In Jowa liggen 44 plaatsen van dien naam, in Ohio 39, in Pen-

sylvanië 19. Verscheiden anderen liggen in New-Jersey, Missouri, Arkansas

en Alabama, terwijl nog zeventien andere staten ieder een Washington heb-

ben. Gaarne ook vernoemt men de meest geliefkoosde steden van Europa,

zoodat er verschillende plaatsen zijn, die Londen, Parijs, St. Petersbui'g,

enz. heeten. Ja zelfs de klassieke oudheid heeft men te hulp geroepen

en nietige plaatsen tooien zich met namen als Troye, Utica, Alexandrië,

Carthago, Palmyra en dergelijke. Veelal worden de straten der steden

eenvoudig met letters en cijfers aangewezen.

De meeste steden zijn, in navolging van die in Spaansch Amerika,

naar een zelfde model gebouwd. De straten snijden elkander rechthoekig,

wat het verkeer volstrekt niet gemakkelijker maakt. Veelal is reeds

mylen ver het gebied afgebakend, waar binnen zich de toekomstige stad

ontwikkelen moet; Gewoonlijk zijn een kerk en een school de eerste ge-

bouwen van zulke opkomende steden.

1. Francis Walker. Our popuUtioii in 19j9. \lUiuic MoulHly Dciober 1873 |i. 487— 4tó.
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Het gebeurt soms , dat de oorzaken, die tot de stichting van een stad

aanleiding gaven, ophouden te bestaan. In dat geval wordt zij niet zel-

den verlaten en de bevolking zoekt andere streken op. De petroleum-

districten bieden verschillende voorbeelden aan van zulke voorbijgaande

steden, die weder van de kaart verdwenen zijn. Dit verschijnsel bewijst,

dat de bevolking der Vereenigde Staten nog niet in den vollen zin des

woords vaste woonplaatsen heeft, doch legt aan de andere zijde een on-

loochenbaar getuigenisjaf voor den energieken ondernemingsgeest van den

Amerikaan.

De Amerikaansche steden bieden voor den Europeaan slechts weinig op-

merkelijks aan. Wie er een gezien heeft, heeft ze allen gezien en die

door niets verbroken eenvormigheid brengt den toerist bijna tot vertwijfe-

ling. Bij den aanleg der steden hecht men dikwijls zoo zeer aan lyn-

recbte straten, dat men groote kosten maakt om heuvels te doen verdwijnen

en inzinkingen van den boden ophoogt. Daarbij komt een volslagen gemis

aan bouwstijl. Want deze ontbreekt bijna overal, of liever alle gebouwen

herinneren, aan de renaissance. Slechts nu en dan, vooral bij het oprich-

ten van openbare gedenkteekenen, volgt men in meerdere of mindere mate

den Griekschen of Komeinschen stijl. Scholen, weeshuizen en krankzinnigen-

gestichten zijn veelal opgetrokken in den spitsbogenstyl uit den tijd van

Elisabeth.

Dat alles echter neemt niet weg, dat er in Amerika ook werkelijk

fraaie steden zijn. Een schoone stad is o. a. ontegenzeggelijk New-York,

de voornaamste handelsplaats der Vereenigde Staten en de grootste stad

van Amerika.

New-York is eigenlijk gebouwd op het eiland Manhattan, dat van

het vasteland gescheiden is door de Spuijten-Duivelskreek en den

Haarlemstroom. Haar haven bij kaap Sandy, op eenigen afstand van de

stad, is een van de schoonste der aarde. De voornaamste straat van

New-York, de beroemde Broadway, mag bijna een straat van paleizen

worden genoemd. Haar lengte bedraagt 10 km., haar breedte bijna 25 M.

Hier bevinden zich de meeste groote hotels, plaatsen van uitspanning en

magazijnen. Tevens is zij de voornaamste wandeling der stad. De werk-

plaatsen bevinden zich vooral in de Wall-street en de bedrijvigheid, die

hier heerscht, is van dien aard, dat in vergelijking daarvan alles wat

andere steden in dat opzicht te aanschouwen geven, in het niet wegzinkt.

Ieder werkman oefent hier zijn eigen bedrijf uit. Daar de huurprgs, zelfs

voor het kleinste vertrek, dikwijls ongeloofelijk hoog is, huren vaak ver-

scheidene werklieden te zamen een kamer. Niet zelden worden in een

en het zelfde huis van 50— 100 bedrijven uitgeoefend. De mui-en zijn

geheel en al bedekt met namen van tal van firma's, soms zelfs is binnens-

huis elke trede van de trap met een naam beschilderd. De Wallstreet is

nog geen 800 M. lang, doch vormt in werkelijkheid het centrum van de

geldzaken van Amerika. Hier bevinden zich het tolhuis, de beurs en

verscheidene banken.

In de nabijheid van de Wallstreet ligt Castle garden, vroeger een schouw-

burg, thans bestemd om nieuw-aankomende landverhuizers op te ne-

men. Tot dit doeleinde is het afgestaan aan de Commissionairs of emi-
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gration, die toezicht houden op de landverhuizing, zonder van den staat

eenige geldelijke tegemoetkoming te ontvangen.

De vijfde avenue is beroemd wegens de vele fraaie partikuliere gebou-

wen en de prachtige kerken. Deze avenuen beslaan eene lengte van 300

M., terwijl de straten, die rechthoekig daarop uitkomen, 80 M. van elkan-

der verwijderd zijn.

Het benedendeel der stad heeft een minder regelmatig voorkomen. Aan

de oostelijke zijde is Bowerij de hoofdstraat, aan de westzijde is het de

Hudson- Street. Op beiden loopen een honderdtal straten uit.

Het Centralpark is voor New-York, wat de Thiergarten is voor Berlijn,

het Bois de Bologne voor Parijs en het Hydepark voor Londen. Tegen den

avond ziet men daar de beau monde van New-York, 't zij te paard of in

prachtige rijtuigen.

Onder de openbare gebouwen moeten genoemd worden het stadhuis,

met een voorgevel van wit marmer, het tolhuis en de beurs.

Ten opzichte van de straatreiniging verkeert Amerika's eerste stad nog

in den meest primitieven toestand, die alleen geëvenaard wordt door de

armelijkste boerendorpen in Kussisch Polen. In verscheidene stadswijken

is de onreinheid zoo groot, dat iemand, zonder Amerikaansche reukorga-

nen, ze niet passeeren kan, zonder gevaar voor zijn gezondheid. Bijna

iedereen is gewoon allen mogelijken afval eenvoudig op straat te werpen.

Op enkele klachten omtrent de verregaande onreinheid in verschillende

deelen der stad werd weinig of geen acht geslagen. Een commissie van

aldermen, aan welke een onderzoek hieromtrent was opgedragen, be-

weerde niets daarvan bespeurd te hebben. Eerst toen in 1873 de pers

de zaak ter hand nam, de onreinheid der stad in de grilligste kleuren

afschilderde en tevens krachtig wees op de gevaren hieraan verbonden,

werden eenige maatregelen genomen. Maar vooral toen zij vreeselijke

tafereelen ophing van de uitbreiding en nadering der cholera, werden de

straten gereinigd en gedesinfecteerd, de huizen geïnspecteerd en de bewo-

ners door politiebeambten uit de woningen verdreven, die beslist ongezond

bevonden werden.

De omvang van de stad en het aantal harer inwoners wordt nog ver-

groot door eene menigte volkrijke plaatsen in de nabijheid. Tegenover

New-York, slechts door de East-River er van gescheiden, ligt op Long-

Island de zusterstad Brooklijn en aan den linkeroever van den Hudson,

liggen het snel opkomende Hoboken, Jersey-city en Newark, alle drie in

den staat New-Jersey.

In staat- en letterkunde, in mode en weelde, geeft New-York den toon

aan. En daar Amerika uit een intellectueel oogpunt nog altijd slechts

een volkplanting van Europa is en in dat opzicht nog slechts weinig

heeft aan te wijzen, heeft New-York, als tusschen twee werelden gelegen,

een groote belangrijkheid. Het ontvangt als 't ware steeds den eersten

stoot en plant dezen over het geheele gebied der Unie voort. In het staat-

kundige is het de voedster van nieuwe denkbeelden, terwijl de behoudende

steden Boston en Philadelphia, tegenover de rusteloos vooruitstrevende stad,

een positie innemen, als van oude heeren uit den goeden pruikentijd.

Hieruit volgt als van zelve dat, van alle steden der Unie, New-York met
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de meeste zuiverheid het type vertegenwoordigt van het Amerikaansche

leven ^.

Wat moraliteit aangaat laat dit groot handelscentrum zeer veel te wen-

schen over. Het zelfde geldt van de fashionable badplaats Saratoga-Springs,

eveneens aan den Hudson gelegen, op 260 km. afstand van New-Tork.

De stad telt 7 a 8000 inwoners. In den druksten tijd is het onmogelijk

om in de groote hotels onder dak te komen. De toiletten grenzen er

aan het fabelachtige. Japonnen met echte kant afgezet, tot een waarde

van f 15000 tot / 20000, zijn geen zeldzaamheden. Met dat alles geniet

men er werkelijk, mits men over een tal van ongemakken in woning en

voedsel, een slechte bediening en hooge prijzen heên stappe.

Onder de steden in het binnenland zijn slechts weinige een afzonder-

lijke vermelding waardig. Intusschen heerscht onder de Amerikaansche

republikeinen evenveel plaatselijke naijver als in de kleinste vorstendommen.

Elk burger draagt de zalige bewustheid met zich om, dat de Schepper

juist zyn staat met een bijzondere liefde geschapen heeft en dat de stad

zgner inwoning het middelpunt der Unie, ja van de geheele aarde is. Die

plaatselijke ijdelheid, die zich zelve den wijdschen titel van patriotisme toe-

kent en in het onbevooroordeeld Amerika even sterk is als in de oude

wereld, roept vaak belachelijke geschillen over den voorrang tusschen ver-

schillende steden in het leven.

Na New-York verdienen in de eerste plaats vermelding Buffalo, Cleveland

en Toledo, allen aan het Erie-meer. De eerste en de laatste drijven een

belangrijken handel in granen en vee en vormen de marktplaatsen voor de

groote pachthoeven van den omtrek. De tweede is een der drukst bezochte

havens der groote meren en tevens beroemd door de houtzagerijen, ijzergie-

terijen, smederijen en scheepstimmerwerven, maar vooral door de petroleum-

distelleerdergen. In het laatste opzicht wordt het slechts geëvenaard door

Pittshurg. Ook Detroit is een stad van den eersten rang. Het is het centrum

der smelterijen, waarin het uitmundende kopererts van het Bovenmeer

bewerkt wordt. Een belangrijk middel van bestaan is hier verder het in-

zouten van varkensvleesch. De Fransche oorsprong dezer stad is nog dui-

delijk merkbaar ; de samenleving is er gastvrij en gezellig ; er wonen vele

Franschen uit Canada afkomstig en de Fransche taal is er veel in gebruik.

Vervolgens noemen we Pittsburg, in Pennsylvanië, dat door Franschen

werd gesticht onder den naam Fort Duquesne. Het is beroemd door zijn

smeltovens, petroleum-rafBnaderijen, kolenmijnen, glasblazerijen en manu-

factuurfabrieken. Het draagt met recht den naam van rookstad en is te-

gelijk het Amerikaansche Manchester en Birmingham.

Cincinnati, aan den Ohio, heeft zich zelve den trotschen naam van »Queen

City" toegekend. Met meer recht noemt men het Porcopolis, wegens den

kolossalen handel in varkens. Cincinnati wijst met trots dien bijnaam af

en erkent slechts den titel, dien het zich zelve gegeven heeft. De stad heeft

ongeveer het voorkomen van een Engelsche fabriekstad en nog nimmer

heeft een reiziger eenige bouwkunstige schoonheid aan haar ontdekt.

Dat heeft echter een harer bewonderaars niet belet, haar in zijn geestdrift

met zulke schoone kleuren af te malen, als overtrof zij elke mededingster

1. Daniël. Hanübiich der Geoeiaphie. I. S. 849.



in schoonheid. ^ De stad maakt er aanspraak op de bloem der Ameri-

kaansche Maatschappij binnen hare muren te bevatten, en laat zich niet

weinig voorstaan op de aristokratische manieren van een deel harer in-

woners, hun fijne smaak en rijke verzamelingen van schilderijen. Echter houdt

de geheele bevolking zich veel meer bezig met nijverheid dan met schoone

kunsten. Ook de wijncultuur is er niet onbelangrijk. Belachelijk echter

is de waan, dat de daar gefabriceerde Champagne en Eijnwijn gelijk staan

met de schuimende cataraba en dat zijn moezelwijn, die bij een sterk alco-

holgehalte een niet minder sterken aardbeziënsmaak heeft, voor Europeeschen

moezelwgn niet behoeft te wijken.

De twee machtigste mededingsters intusschen blijven ongetwijfeld St. Louis,

aan de Mississippi en Uiicago, aan het Michigan-meer, in Illinois. Weinige

steden in Amerika hebben een zoo gunstige ligging als St. Louis. Midden in

het Mississippi-gebied gelegen, is het even ver verwijderd van de groote meren
als van de Golf van Mexico, even ver van den Atlantischen Oceaan als van

het Rotsgebergte. Om haar henen strekt zich een vlakte uit, die voor de

uitbreiding der stad buitengemeen geschikt is. Met grond kan zij aan-

spraak maken de natuurlgke hoofdstad van de groote republiek te zijn en

in waarheid was er meer dan eens sprake van den zetel der Bondsregeering van

Washington naar St. Louis over te brengen. De opkomst dezer stad is

verbazingwekkend. In 1860 telde zij 160000 inwoners, tegen 75000 in

1850 en in 1870 was het getal tot 310000 gestegen, zoodat de bevolking

telkens om de tien jaren verdubbeld is. In 1873 werd het aantal inwo-

ners op 380000 opgegeven en thans schat men het op ruim 500000,

Binnen twintig jaren zal dit getal wellicht tot 1000000 gestegen zijn. Ja,

zoo stellig rekent men op deze vermeerdering, dat reeds nu alle openbare

inrichtingen daarop zjjn ingericht. Geen stad der Vereenigde Staten biedt

zulk een tooverachtigen aanblik aan als deze, die bespoeld wordt door den

grooten stroom, welks golven haar majestueus voorbij rollen. Reeds worden
beide oevei's verbonden door een ware reuzenbrug, onder welker drie bo-

gen de grootste Mississippi-booten zonder letsel doorvaren.

Friedrich Münch geeft van St. Louis de volgende schildering : «Eindelijk

bereikt gij de werkelijke koningin van het westen. Al neemt het nog nau-

welijks gedurende een menschen- leeftijd een plaats onder de groote steden

m, toch doet het u in meer dan een opzicht verstomd staan. Wellicht

kent gij Frankfort, dat jaarlijks millioenen in den handel omzet, zaagt

Bremen, met zijn machtige handelsvloot of vertoefdet korter of langer in

een der vorstelijke residentiën. Welnu, bij St. Louis vergeleken, zijn het stille

plaatsen. Wandel langs de kaden, die zich vele kilometers ver uitstrek-

ken
; beschouw die honderden reusachtige stoombooten, waarbij onze ri-

vierbooten slechts visscherspinkjes schijnen en gij zult het moeten bekennen,

dat zelfs de zeehandel van Hamburg een minder grootschen aanblik op-

levert. Langs de spoorbaan zgt gij van den oostelijken op den westelijken

oever van den stroom gekomen, doch hebt het niet bespeurd, dat stalen

bogen van 150 M. spanning den geheelen last dragen. Langs een tunnel,

van vele kilometers lengte, bereikt gij, aan het andere einde der stad, den

!• O. J. Keriiiy. Illustraled Cinciniiali. A pictorial lianJbook of tlie Queon Cily. Ciiicinnati ,

1875. 8o.
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spoorweg, die verder naar het westen gaat. Waarschijnlijk echter stijgt

gg aan het einde der brug aan den rechter oever uit en slaat, alvorens

de stad in te gaan, een blik op die reuzenbrug, die noch in de oude, noch

in de nieuwe wereld haar weerga heeft. ^.

Nog sneller dan St. Louis is Chicago opgekomen. In 1839 had de stad

3200 inwoners. In 1849 was dit getal gestegen tot 23049, in 1859 tot

90000 en in 1870 tot 298977. In weerwil van den vreeselijken brand

van 1871 was het aantal inwonei-s in 1872 geklommen tot 304000. Ein-

delijk schatte de kamer van koophandel, in 1873, de bevolking van Chicago

op 430000 en thans bedraagt zij ruim 500000 zielen. Chicago is de voor-

naamste havenplaats aan de groote meren. Door dezen heeft de stad een

verbinding te water met den St. Laurens en langs het Erie-kanaal, met de

Hudson en New-York. Omstreeks een dozgn spoorwegen komen samen te

Chicago, dat niet ten onrechte de dochter van New-Tork wordt genoemd.

Aan een belangrijken uitvoerhandel van naturaliën en invoerhandel van

manufacturen paart zich een belangrijke en veelzijdige industrie.

De merkwaardigheden der stad neemt de vreemdeling gemakkelijk in een

enkelen dag in oogenschouw. Wanneer men zich te midden van het ge-

woel van rytuigen en voetgangers bevindt, vergeet men, dat men zich in

de Nieuwe Wereld bevindt. Doch hij wiens schoonheidszin ontwikkeld is, zoekt

te vergeefs bevrediging hiervan en bespeurt telkens dat de Amerikaansche

beschaving zich nog in hare kindschheid bevindt. Een kortstondig verblgf

in een Amerikaansche stad is voldoende om iemand weder te doen hun-

keren naar de vrije natuur, die in de nieuwe wereld vrij wat meer wer-

kelijk genot aanbiedt dan de volkrijke steden ^.

Deze plaatsbeschrijving van Amerika blijft onvolledig, zonder vermelding

van het Amerikaansch Napels, de Californische stad San Francisco. Even-

als de meeste steden der Unie, bestaat ook deze uit een aantal vrij regelmatige

kwadraten. De rechte straten loopen zoo steil tegen de duinen op, dat

in enkelen er van het rijden onmogelijk is. Soms gebeurt het, dat nadat

de huizen er reeds staan, besloten wordt tot verbetering van de straat door

het afgraven van de hoogste deelen. Het gevolg daarvan is, dat dan de

huizen zich als 't ware op bolwerken boven de straat verheffen. Had men,

in plaats van alles recht te maken, oorspronkelijk een flink plan gemaakt,

in verband met de oneffenheid van het terrein, dan zou hier een schilder-

achtig schoone stad hebben kunnen ontstaan.

In weerwil van deze gebreken is San Francisco ontegenzeggelijk de

fraaiste stad der Vereenigde Staten. Volgens den correspondent van een

Duitsch dagblad, wien we in onze beschrijving volgen, kan alleen New-

York, het hart van de Nieuwe wereld, met San Francisco op een lijn wor-

den gesteld. Wie echter gedurende eenigen tijd in beide steden vertoeft,

zal bij een onpartijdig oordeel zeker de voorkeur geven aan laatstgenoemde.

San Francisco, op een heuvelachtig terrein gebouwd, heeft een prachtige

ligging. Het wordt bijna van alle zijden bespoeld. Gedurende negen maanden

van het jaar heerscht hier een klimaat, dat den meest eischende voldoet.

t. Friedrich Miinch. Die Staat Missouri. Ein Haiidbuch für deulsclie Auswaiiderer. ürenien

1875. 8o. S. 35—38.
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Ofscboon de pracbtig blauwe hemel steeds onbewolkt is, heeft toch de

lucht een aangename frischheid. De bevolking der stad, ten bedrage van

300000 zielen, vertegenwoordigt de meest verschillende nationaliteiten,

doch bestaat hoofdzakelijk uit Duitschers, Pranschen, Spanjaarden en Ame-

rikanen. Ook de Chineezen hebben zich hier in grooten getale geves-

tigd, maar spelen op maatschappelijk gebied in het geheel geen rol.

De samenleving is gezelliger dan in eenige andere stad. De toegang tot

familiën is hier veel gemakkelijker dan gewoonlijk in de Vereenigde Staten

het geval is. Ja zelfs de Amerikanen in San Francisco hebben zuiver

Europeesche zeden en gewoonten aangenomen, wat niet weinig bijdraagt

om voor Europeanen het verblijf aangenaam te maken. De straten zijn

breed en zindelijk, met een aantal prachtige gebouwen en ofschoon de

Broadway in New-York, de Kearny-straat van San Francisco verre over-

treft, zoo is toch een wandeling door de laatste vrij wat verkwikke-

lijker. Op den Broadway toch suizen iemand de ooren van het eeu-

wig geratel van rijtuigen en het onophoudelijk geschreeuw van koet-

siers. Het hoofd loopt om bij dien chaos van voetgangers, die straat in

straat uit elkaar voorbij vliegen en er zich uiterst weinig om bekommeren

of zij met een geen kwaad vermoedend voetganger caramboleeren of hem

zelfs ' onder den voet treden. Een gevoel van verlatenheid maakt zich van

iemand meester, wanneer hij einden ver loopt, zonder een bekend gezicht

te zien en gelukt dit al, dan nog kost het inspanning iemand uit die

verwarde massa op te visschen en een paar woorden met hem te wisselen,

In San Francisco daarentegen gaat alles veel rustiger toe en kan men kalm

de straten doorkruisen, zonder in bestendigen angst te verkeeren omver

geloopen te worden. Wanneer men er maar op de hoogte is — en dat

is men spoedig — dan kan men in San Francisco goed leven voor weinig

geld. Er zijn een aantal vriendelijke woningen en ten opzichte van de

voedingsmiddelen is het voor een gastronoom een waar paradijs. Woud en

veld leveren het heerlijkste wildbraad, rivier en zee de fijnste visch. Om
zijn keurig ooft is Californië beroemd. Bovendien worden zuidvruchten

in menigte aangevoerd uit Midden-Amerika, terwijl champignons, trufi'els,

olijven en karpers bijna eiken maaltijd kruiden.

Een aantal kleine openbare tuinen en een groot park, waaraan een

zoölogische tuin verbonden is, zijn de gewone verzamelplaatsen voor voet-

gangers. Euiters en rijtuigen daarentegen kiezen het Rotshuis (clifF house)

tot doel. Dit is een hotel, dat gebouwd is op een rots, onmiddellijk aan

zee gelegen, een zeldzaam schoon punt, waar men de heerlijkste zeelucht

inademt en uren lang het spel der schuimende golven kan aanschouwen.

Op een kleinen afstand van hier verheffen zich zware rotsen, waarop hon-

derdtallen van zeehonden elkander onder huilend geblaf de zonnige plaatsen

betwisten. Het spreekt van zelve, dat het verboden is op deze dieren jacht

te maken. Zij zijn de lievelingen der bevolking en sommigen, die zich

door kleur of grootte onderscheiden, hebben hun bepaalde namen en zijn

aan elk inwoner der stad bekend. Een vochtige zandgrond langs het

zeestrand vormt een uitnemenden natuurlijken rijweg, zoo effen en ge-

makkelijk, dat het in waarheid een genot is daarop het paard den vrijen

teugel te laten.

III. 6
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Éredurende den avond bieden soirees en bals ruimsctioots gelegenheid

tot tijdverdrijf aan. Bovendien bezit de sta,d een tal tamelijk goede schouw-

burgen, ofschoon dezen, wat het aantal en de grootschheid der opgevoerde

stukken betreft, niet met die van New-York kunnen wedijveren.

De inheemsche bevolking —
• Indianen en kleurlingen, waarover later

gesproken zal worden, daai'gelaten — behoort de bevolking der Vereenigde

Staten grootendeels tot den Britschen stam. Een schatting van het jaar

1868 geeft ten opzichte van de afstamming der bevolking de volgende

cijfers aan: Ieren, Schotten en Engelschen 15, Duitschers, Skandinaviërs

en Nederlanders 10, Spanjaarden en Franschen (Komaansche volken) 5,

Afrikanen 4, Indianen 1 millioen. De tegenwoordige bevolking, zooals

ze in 1 870 is opgegeven, bestaat uit 32989437 inboorlingen en 55G6564

landverhuizers, dat is V7 der geheele bevolking. Van de in Amerika gebo-

ren kinderen hebben 9734845 buitenlandsche ouders, 10521564 hebben een

buitenlandschen vader en een Amerikaansche moeder, terwijl met 101 05626

het omgekeerde het geval is. Er zijn dus ongeveer 16 V2 millioen land-

verhuizers en kinderen van landverhuizers en even zooveel blanken, die

afstammen van ben, die zich reeds vroeger in Amerika gevestigd hebben.

Intusschen heeft in Amerika, als 't ware voor onze oogen, een omkee-

ringsproces plaats ; er vormt zich een nieuw ras. Dit moet vooral worden

toegeschreven aan het klimaat, inzonderheid aan de droogte van de lucht.

Alle onderzoekers stemmen daarin overeen, dat de Noord- Amerikaan, voor

zoover het uiterlijke aangaat, zich steeds verder van zijn Keltisch-Germaan-

scbe stamgenooten verwijdert en hoe langer hoe meer het Indiaansche

type nadert. Het Angel-Saksische type heeft bereids een bepaalde veran-

dering ondergaan, dat zijn drager nader brengt bij den inboorling. Maar

ook bij andere Europesche landverhuizers neemt men een verandering in

huidskleur en gelaatstrekken waar, ja men zegt zelfs, dat dit het geval

is bij personen, die een aantal jaren in Amerika doorbrachten.

Pruner Bey beweert, dat uit den chaos van rassen, die zich in Amerika

onderling vermengen , een nieuw menschenras gevormd wordt. »Keeds in

het tweede geslacht toont de Yankee trekken van het Indiaansche type.

De huid wordt droog als leder, de frischheid der kleur, bet rood der

wangen maakt plaats voor een leiachtige kleur bij mannen en gaat bij

vrouwen in een vaal bleek over. Het hoofd wordt kleiner, rond of zelfs

spits. Men neemt een groote ontwikkeling waar der kinnebakken en ka-

kebeenen. De kinnebakken worden meer massief, de oogen liggen dieper

en dichter bij elkander. De oogappel is donker, de blik doordringend en

woest. De lange beenderen worden langer, vooral bij de uiterste ledematen,

zelfs in die mate, dat in Frankrijk en Engeland een bepaalde soort van

handschoenen wordt vervaardigd, waarvan de vingers buitengewoon lang

zijn. De binnenste opening der beenderen wordt nauwer
,

terwijl de
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nagels veelal lang en spits worden. Ten slotte verdwijnt het onderscheid

tusschen het bekken van den man en dat der vrouw ^. Het haar van den

Noord-Amerikaan, dat oorspronkelijk zacht en golvend is, wordt lang-

zamerhand steil en stug als dat van den Indiaan. De huid wordt buiten-

gewoon teer, de vetlaag tusschen de huid en de zenuwen verdwijnt, er

ontstaat een in ^t oog loopende schraalte, de hals wordt dun en boven-

mate lang ^.

Nemen alzoo de gelaatstrekken van den Noord- Amerikaan een bepaald

eigenaardige uitdrukking aan , ook zijn wijze van doen, zijn geheele be-

staan krijgt iets gejaagds en koortsachtigs, dat hemelsbreed afwijkt van den

ernst en de kalmte zijner Engelsche stamgenooten.

De ooi'zaak van die zenuwachtigheid en ongedurigheid ligt weder on-

twijfelbaar zeker in het klimaat van het land. Immers men neemt ze

waar bij alle landverhuizers, die eenigen tijd in de Vereenigde Staten

hebben doorgebracht. Ook het groote verschil tusschen het maatschappelijk

leven in Amerika en in Engeland moet voor een belangrijk deel aan het

klimaat worden toegeschreven. Dit verschil openbaart zich in de nietigste

handelingen. Het schijnt voor den Amerikaan te eenenmale onmogelyk

te zijn, zijn tijd zonder bezigheid door te brengen. Hij kan geen oogen-

blik rustig op een stoel zitten, maar schuift onophoudelijk heen en weer.

Zonder dat hij het zelf weet, zijn zijn vingers altijd met het een of ander bezig,

al is 't ook maar met een stuk papier, dat zij ineen frommelen. Het langzaam

slenteren, dat in de meeste Duitsche steden een gewoonte der bevolking

is, ziet men nooit in Amerika. Alles vliegt en toch vergist men zich, zoo

men meent, dat al die menschen iets te doen hebben. Integendeel er zijn

er onder, die plotseling stilstaan en op een heining, een paal of iets

anders gaan zitten, waar ze onmiddellijk de beenen in een slingerende

beweging brengen. Nauwelijks zitten ze of ze halen een mes uit den zak

en geven ook de handen bezigheid, door te gaan zitten snijden in dat-

gene, wat hun 't eerst in den zin komt, soms in de heining of den paal

zelve.

Twee personen treden een koffiehuis binnen om een courant te lezen ; de

een is een eerzaam Duitscher of Hollander, de andere een Amerikaan. De

eerste loopt kalm naar de tafel, zet zijn hoed af, legt zijn wandelstok neder,

slaat met den zakdoek den stoel af en gaat bedaard zitten. Nadat hij

zich overtuigd heeft, dat op de tafel alles in orde is, neemt hij eindelijk

het blad op, vouwt het zorgvuldig open en begint aandachtig te lezen,

aan het begin van de eerste kolom der eerste bladzijde. Niets van

dat alles bij den Amerikaan. Zoodra hij binnen komt, grijpt hij naar het

dagblad, werpt zich op den eersten stoel den beste en strekt zijn beenen uit

onder of op de tafel, om aldus een balanceerpunt voor zijn lichaam te

vinden. Hij begint te lezen, waar het blad bij toeval open ligt, vliegt

het door, hier en daar wat inziende en heeft het, half toegevouwen weer

op de tafel neergegooid , voor de ander nog met lezen begonnen is.

Bestelt deze een glas bier, dan drinkt hij het langzaam uit, met lange

teugen, terwijl de Amerikaan in eens den geheelen inhoud in zijn keel giet,

1, Carl Vogt. Vorlesuiigen über den Menschen. Giese». 18Ö3. 80. II Bd. .S. 236, 237,

3 Iviiox. The races ot man. London. 184. P. 732.
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in de schouwburgen en op andere publieke plaatsen zijn de zitplaatsen

veel ruimer dan in Europa, om hen, die ze bezetten, gelegenheid te geven

zich te wenden en te draaien naar welgevallen. Desniettegenstaande loopt,

tusscben alle acten, de helft van het mannelyk publiek de zaal uit, om

daardoor hun onrustige natuur voldoening te geven. Aan die ongedurig-

heid moet men het ook toeschrijven, dat de Amerikaan niet dan ongaarne

afspraken maakt, die hem noodzaken op een bepaalden tijd op eenige

plaats te verschijnen. Zoo ook de zucht naar verandering, die hem vaak

beweegt een oord te verlaten, waar hij zich te huis gevoelt, om ver weg

te trekken Geheel in overeenstemming hiermede ijvert de New-York

Tribune, die de verdienste heeft bare landgenooten dikwijls flink de waar-

heid te zeggen, tegen bet onzinnig zelfmedicineeren der Amerikanen, dat

het blad toeschrijft aan hun zenuwachtig gestel. Zij merkt daaromtrent

het volgende op : »Wij Amerikanen zijn voor alles een zenuwachtig volk.

De gebeurtenissen en handelingen op staatkundig, finantiëel, maatschai3-

pelijk en intellectueel gebied, zij allen houden ons steeds in spanning.

Wij worden te gemakkelijk in beweging gebracht en zijn zelden in staat

om rampen of tegenspoeden kalm en philosofisch te beschouwen. Wij zijn

even vatbaar voor allerlei indrukken als de Franschen, doch missen hun

buigzaamheid, wij hebben den ernst van den Engelschman, zonder zijn

kalme opgeruimdheid te bezitten. De grootste sterfte komt by ons voor

onder betrekkelijk jonge menschen en meestal zijn die sterfgevallen het ge-

volg van uitputting van het zenuwgestel. Wanneer wij onze zenuwen in

den stereotypen toestand van voortdurende en pijnlijke prikkelbaarheid

hebben gebracht, dan beginnen wij te »medicineeren". We zijn altijd in

de weer met narkotische middelen, welker natuur we even weinig kennen

als de wijze, waarop ze gebruikt moeten worden. Zoo is b. v. de hoeveel-

heid chloor, die door de vrouwen blindelings wordt gebruikt even verba-

zingwekkend als verderfelijk. Zoo zij zelve daar niet onder lijden dan zal

zeker een volgend geslacht er voor boeten."

De bovenstaande beschrijving geldt vooral voor dat bestanddeel der

blanke bevolking, dat afstamt van de oudere Europeesche landverhuizers,

meestal Engelschen en in meerdere of mindere mate behebt met de on-

verdraagzame dweeperij der rondhoofden of puriteinen. Dit element heeft

langzamerhand dat type gekregen, dat men gevoegelijk kan aanduiden

met den naam van Yankee-type.

Vooral in Duitschland en Frankryk stelt men zich veelal een «Yankee"

voor als een lang, schraal mensch, steeds met een pruim tabak achter de

kiezen, die in gezelschap zijn beenen op de tafel legt en op straat ieder-

een op zij stoot. Toch is deze voorstelling in hooge mate onnauwkeurig.

Juist omdat de Yankee de zoo even genoemde kenmerken en eigenschap-

pen mist, ontving hij dien naam. Eigenlijk beteekent het niets anders

dan »Englisb" (Engelschman), dat door de Indianen verbasterd werd tot

»Yanglee" en »Yankee". Zoo dragen nog heden ten dage de bewoners

van Nieuw-Engeland dien naam en dezen onderscheiden zich juist niet on-

voordeelig van hun overige landgenooten. Meer dan anderen toch zijn zij

gehecht aan het moederland, meer dan anderen stellen zij belang in alles

1, John H, Becker. Die hunderljahrige Rcpublik. S, 285, 280.
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wat aldaar voorvalt op intellectueel en zedelijk gebied. Ook zijn bij hen

de oud-Engelsche, practische zeden en gevi^oonten bewaard gebleven, vooral

blijkbaar uit de voorliefde voor landhuishoudkunde, uit den bouw en de

inrichting der woningen, enz. Ook in hun gelaatstrekken spiegelt zich hun

grootere intellectueele ontwikkeling af. Ofschoon de Yankees slechts het

tiende deel van de bevolking der Vereenigde Staten uitmaken, zoo gaan toch

de belangrijkste ondernemingen voor meer dan de helft van hen uit.

Ook de schrijvers en geleerden, waarop Amerika bogen kan, zijn voor het

meerendeel uit Nieuw-Engeland afkomstig, zooals Pranklin, Longfellow,

Parker, Emerson e. a.

Naast de Yankees treden in de Unie twee andere groote groepen als

hoofdelementen der bevolking op. Het zijn de Duitschers en de letten. Deze

landverhuizers vindt men voornamelijk in de groote koopsteden en in

de fabriekstreken en mijndistricten van het oosten. Zij volgen de hoofd-

lijnen der spoorwegen in het binnenland en ofschoon zij zich vrij gelijk-

matig over de dicht bevolkte streken van het westen verbreiden, vestigen

ze zich toch bij voorkeur langs de oevers van groote meren en van rivie-

ren. Bergstreken schijnen zij te mijden en zij geven de voorkeur aan

wouden boven prairiën.

De nederzettingen der Duitschers, waarbij zich andere Germaansche vol-

ken, zooals Nederlanders, Vlamingen, Zwitsers, Germaansche Russen, en

zelfs Skandinaviërs aansluiten, liggen vooreerst tusschen de Delaware en

Susquehanna, in Pennsylvanië. Verder vindt men ze in den omtrek van

Cincinnati, aan weerszijden van den Ohio, aan den westelijken oever van

den Mississippi, in de nabijheid van Dubuque, bij St. Louis en in Missouri.

Het zuid-westelijk deel van VVisconsin is, behoudens enkele uitzonderingen,

geheel Duitsch en ook in het overig gedeelte van dien staat treedt de

Amerikaansche b ivolking meer en meer op den achtergrond. De bepaald

Duitsche districten zijn reeds overbevolkt en velen trekken van daar naar

Minnesota, Nebraska en Jowa. De jongere zonen der farmers worden door

hun ouders van geld voorzien, om zich in genoemde staten te vestigen en

de kleinere boerderijen worden geregeld opgekocht door groote grondbe-

zitters. Doch niet alleen in genoemde districten komen Duitschers voor,

ze zijn verbreid door de gebeele Unie, zij 't ook, dat in andere staten hun

aantal minder groot is.

Volgens statistieke opgaven leven tegenwoordig in de Vereenigde Staten

1690533 Duitschers. Ze zijn aldus verdeeld over de afzonderlijke staten:

Alabama 2482; Arkansas 1563; Californië 29101 ; Connecticut 12743;

Delaware 1142; Florida 597; Georgië 2761; Hlinois 203758; Indiana

78000; Jowa 66162; Kansas 12775; Kentucky 80318; Louisiana 18933;

Maine 508; Maryland 47045; Massachusetts 13072; Michigan 64443;

Minnesota 41363; Mississippi 2960; Missouri 113618; Nebraska 10954;

Nevada 2181 ; New-Hampshjre 736 ; New-Yersey 54000 ; New-York 3 16902

;
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Noord-Carolina 904; Ohio 182897; Oregon 1 875; Pennsylvanië 160146;

Rhode-Island 1202; Zuid-Carolina 2751; Tenessee 4539; Texas 23985;

Vermort 370: Virginia 4050
;

West-Virginia 6232 ; Wisconsin 162314;

Arizona 379; Colorado 1456; Dakota 563 ; het bondsdistrict Columbia 4920

;

Idaho 388; Montana 1233 ; Xieuw-Mexico 582; Utah 358; Washington

645 en Wyoming 652.

Voor de belangrijkste steden der Unie vinden we de volgende opgaven :

Cincinnati telt 31000 Duitschers, St. Louis 40000, Chicago 50000, Phi-

ladelphia 60000 en New-Tork zelfs 200000. In Cincinnati draagt een

geheel kwartier den naam van ))Duitschland" of het ))Kijndistrict." Daarbij

wordt het aantal Duitschers, ten gevolge van landverhuizing, steeds grooter,

al neemt het aantal landverhuizers gedurende de laatste jaren ook af. Eenige

jaren geleden heeft de regeering der Unie een statistiek gegeven van de

landverhuizers, die zich, gedurende de laatste halve eeuW; in de Veree-

nigde Staten hadden gevestigd. Het gezamenlijk aantal bedroeg 7448922,

waarvan het meerendesl — 3826040 — afkomstig uit Groot-Brittan-

nië. Daarop volgde Duitschland , met 225082 2 landverhuizers , waar-

onder slechts 100983 uit Pruisen, Tot het jaar 1832 bleef het getal

der landverhuizers uit laatstgenoemden staat naar Noord- Amerika be-

neden de 100. In 1833 steeg het tot 165, doch daalde weder in de

beide volgende jaren tot 32 en 66. Van toen af nam het steeds toe, tot

het jaar 1843, toen het 3009 bedroeg, nam toen weer j.iarlijks af en be-

droeg in 1850 slechts 14. Toen steeg dit cijfer weder, in 1854 tot 8965,

daalde tot in 1863 op 1173, steeg weder in 1867 en 1868 zelfs tot 12186

en 11567. De volgende jaren toonen weer een plotselinge daling tot op

22, van welk getal het in 1870 weer tot 611 steeg. De landverhuizing

uit de overige Duitsche staten bereikte haar hoogste punt in 1851, toen

206054 personen in de Nieuwe Wereld hun fortuin zochten, welk cijfer

in 1 866 tot op 110440 daalde. In 1869 was het weder gestegen tot

124766, doch in 1870 bedroeg het nog slechts 74490. Sedert dat jaar

is het cijfer der landverhuizers bestendig teruggegaan en ten gevolge van

den somberen maatschappelijken toestand van Accerika, heeft in 1874 de land-

verhuizing bijna geheel opgehouden. Terwijl in Januari 1872 nog 4516

en in 1878 nog 6460 landverhuizers te New-York aan wal stapten, bedroeg

dit aantal in 1874 slechts 1682. En sedert dat tijdstip keerden zelfs vele

Duitschers uit Amerika naar Europa terug.

De diepe kloof, die in Europa de Noord -Duitschers van de Zuid-Duitschers

scheidt en die nog verbreed wordt door het verschil in godsdienst, bestaat

evenzeer in Amerika. Zelfs de gebeurtenissen van 187 0 hebben weinig of

geen toenadering tot stand gebracht.

Intusschen is, sedert dat jaar, voor het Duitsch element in Amerika een

nieuwe tijd aangebroken. In het veld hadden de Duitschers zich doen

kennen als hechte steunpilaren der Amerikaansche eenheid en als trouwe

dienaren der republikeinsche partij, die zij niet alleen soldaten, maar ook

veldheeren geleverd hadden. Maar vooral sedert den Duitsch-Fi-anschen

oorlog hebben de Duitschers hun min of meer geïsoleerde positie laten

varen, om aan het oj^enbare leven deel te nemen. Zij zijn begonnen met

zich aan te sluiten bij een der staatkundige partijen en weldra vormden
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zij zelf een partij, 'waarmede de overige nationaliteiten der Unie rekening

te houden hebben. En dat dit inderdaad zoo is, bewijst het feit, dat de

Duitsche onderwijs-methode in Amerika niet meer beperkt blijft tot de bij-

zondere inrichtingen van onderwijs, maar zich meer en meer verbreidt in

de openbare Amerikaansche scholen. Ook het oordeel, dat de te Cincinnati

verschijnende »Tiraes" over de Duitschers uitspreekt, bewijst het voldingend.

Dit dagblad laat zich aldus uit : »Het Duitsche volkselement is sterk, ja

sterker dan eenig ander. Al is het voor 't oogenblik hier te lande nog

niet overheerschend, zeker zal het dit zijn bij den aanvang van de twin-

tigste eeuw, dus in minder dan dertig jaren. Het duitsche volk is het ge-

zondste der geheele aarde ; het staat daar in zijn volle mannelijke kracht.

Wij Amerikanen zijn i-eeds al te zeer verwijfd en overgegeven aan ontze-

nuwende gewoonten. De Duitsche gezinnen zijn veel talrijker dan de onzen

en daarom, al krijgen zij ook volstrekt geen versterking meer door volks-

verhuizing, toch zullen zij binnen korten tijd de overhand h'^bben. Zoo

onze zonen huwelijken < aangingen met Duitsche meisjes en onze dochters

met Duitsche mannen, dan zou dit een verstandige gehoorzaamheid be-

wijzen aan de groote wet van zelfbehoud. Uit een dergelijke vermenging

zou een krachtiger menschengeslacht voortkomen, krachtiger zoowel physiek

als intellectueel ; het gezond verstand alleen moet er ons toe brengen dien

weg in te slaan. Wat toch is wenschelijker voor onze jongelingen, dan

gezonde gezinnen om zich heen te zien. Dat dan onze jonge vrouwen opge-

schrikt worden uit haar domraeligen toestand en zich meer naar de eischen

der natuur leeren schikken- Daarom vrouwen neemt Duitsche mannen !

Schudt af uw traagheid en houdt eens eenmaal op u de tering op den hals

te halen! Oefent uwe krachten, wascht, schuurt, zorgt voor den pot, wan-

delt veel,, beklimt heuvels en bergen en weest wat minder bezorgd voor

uw teint
!"

Als een voorbeeld van den steeds toenemenden invloed van het l'uitsche

element wijzen wij op Chicago, waar de Duitschers zich steeds in meerdere

mate invloedrijke betrekkingen trachten te verschaffen. Vroeger behoefde

een Duitscher er niet aan te denken eenig ambt te verkrijgen. Hij be-

schouwde zich zelve en werd beschouwd als staande buiten de samenleving.

Eerst in 1857 brachten enkelen het tot alderman, stadsschrijver en stedelijk

ontvanger; in 1859 tot klerk bij een hooger gerechtshof; in 1860 tot

sherif en voorzitter van den nieuw opgerichten raad voor openbare werken,

tot lid der constitueerende vergadering, ja zelfs tot vice-gouverneur van

den staat. In 1865 verkreeg een Duitscher de meest voordeelige betrek-

king in ))the County," die van County-klerk, waaraan toen ter tijd een

bezoldiging van 15000—20000 dollars verbonden was. Oe uitgevers van

den Duitschen »Illinois Staatszeitung" waren eerst de raadgevers, daarna de

rechterhand van de republikeinsche partij en werden ten slotte hare mees-

ters. 1'e Amerikaansche trots echter kwam tegen die overheersching in

verzet, waarvan de overige nieuwsbladen handig gebruik maakten om hun

concurrent er onder te werken. Dit gelukte in 1869 en met de Staatszei-

tung verloor het geheele Duitsche element tijdelijk zijn invloed.

In November 1871 echter kwam er verandering. Onder het bestuur van

den burgemeester Medil ontstond er verdeeldheid over de tapperijen, die
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Zondags open bleven. In dezen strgd stelden alle Düitschers zich onder

de zelfde leiding en wel die van den heer A. G. Hesing, die intusschen

de voornaamste aandeelhouder in de Illinois Staatszeitung geworden was.

De Düitschers verbonden zich met de Ieren en andere demokraten en sloe-

gen, bij de eerstvolgende verkiezing, in November 1873, de Amerikanen,

met de verbazende meerderheid van lUOOÜ stemmen. Sedert werd de toe-

stand hoofdzakelijk beheerscht door Hesing, aie van zijn tegenstanders den

bijnaam van Bismarck- Hesing ontvangen had. Eenigen tgd geleden is hij

echter wegens bedriegelijke handelingen in hechtenis genomen.

E. Schlager heeft in een klein boekje de maatschappelijke en staatkun-

dige positie der Düitschers in Amerika beschreven. Daaraan outleenen

wij het volgende. De schrijver begint met het jaar 1848, toen de landver-

huizing uit Duitschland een ander en meer bestendig karakter aannam en

onder de landverhuizers meer ontwikkelde elementen voorkwamen. Ver-

volgens schildert hij de periode van heimwee van 1849— 1854. Dan volgt

het tijdperk, waarin onder de Düitschers in Amerika zich een staatkundig

leven openbaarde, aan welk laatste tijdperk zich het tegenwoordige aansluit.

Vijftig jaren geleden gold landverhuizing nog voor een ramp en voor

hen, die ten gevolge der gebeurtenissen van 1848 gedwongen werden den

oceaan over te steken, was gedurende de eerste jaren het nieuwe land

nog een ruw en somber Tauris. Opmerkelijk is het, hoe weinig achting

men betoonde voor het publiek leven in de Vereenigde Staten. Men zou

verwacht hebben, dat de teleurgestelde hervormers in de Nieuwe Wereld,

waar de hinderpalen, die ze in Europa te overwinnen hadden gehad, niet

bestonden, een vruchtbaren bodem voor hunne plannen gezocht en gevon-

den zouden hebben. Doch over 't algemeen deed zich het leven in Amerika

koud en kil voor. Het bood geen punten aan, waar de hefboom kon worden

aangebracht, die in den i'egel de gemoederen in beweging bracht ; zelfs de

belangstelling in de vrijheidsoorlogen van Europa bekoelde maar al te snel.

Elk punt van aanknooping ontbrak en zoo kwamen de Europeesche uitge-

wekenen er toe, zich steeds enger aaneen te sluiten, om bij elkander dat

heimwee te voeden en te versterken, dat reeds zoo vaak het lot van bal-

lingen heeft verzwaard.

Veelal zochten zij hun troost bij de muziek en ook de muze der too-

neelstukken bleef niet achter om hun leed te verzachten. Groote turn-

en zangfeesten werden aan deze uitspanningen toegevoegd. Met de Ame-

rikanen hadden zij veelal niet meer verkeer, dan zoover het in hun hand-

werk ot bedrijf te pas kwam en zelfs, wanneer, zooals b. v. op den 4den

Juli, gemeenschappelijke feesten werden gevierd, vereenigden zich deDuit-

schei-s aan afzonderlijke banketten. Voor het eigenlijk staatkundige leven

toonden zij toen nog volstrekt geen smaak. Alleen dan, wanneer het er op

aankwam hun eigenaardigheden te behouden, m. a. w. wanneer zij tegen

Amerikaansche toestanden te strijden hadden, steeg de thermometer van hun

anders zoo lauwe temperatuur, plotseling tot het kookpunt.

Maar naarmate de kansen om naar Duitschland terug te keeren vermin -

derden, legden zij zich met meer ernst er op toe, om het zich in het nieuwe

vaderland wat huiselijker te maken. Daarbij kwam de fabelachtige snel-

heid, waarmee in het westen de nieuwe steden verrezen. Men werd met
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dezen gi'oot. Men werkte wat meer, begon meer handel te drijven en

zong en speelde wat minder. Naarmate de middelen van bestaan vermeer-

derden en men dus wat meer met Anglo-Amerikanen in aanraking kwam,

begon men dezen in meer dan een opzicht na te volgen. Het leven werd

voortaan meer van de practische zijde beschouwd en ook in de staatkunde,

waarop men tot dusver met een oog van minachting had neergezien, be-

toonde men meer belangstelling.

Juist omstreeks dezen tijd ontbrandde op staatkundig gebied een nieuwe

strijd. Scheen tot 1854 elk verschil tusschen de partij der demokraten

en de Whigpartij te zijn verdwenen, de ophefBng van het Missouri-Com-

promis veroorzaakte een scheuring in de democratische partij zelve. Daaibij

sloten de Duitschers zich allen aan bij de nieuw gevormde republikeinsche

partij. Weldra vertoonden zich de sombere voorteekenen van den strijd

tusschen het zuiden en het noorden. Het verzet tegen de uitbreiding der

slavernij in het gebied van de Unie, oorspronkelijk alleen uit een stoffelijk

en staatkundig oogpunt begonnen, nam langzamerhand het karakter aan

van een strijd om de heerschappij in de Unie. Ofschoon Fremont, de

kandidaat der nieuwe partij, in 1856 schipbreuk leed, toch kreeg ze, zoowel

in de wetgevende vergaderingen als door de aanstelling van verschillende

gouverneurs in de noordelijke staten, vasten voet. In 1860 kwam, door de

verkiezing van Lincoln, voor 't eerst sedert tientallen van jaren, de re-

geering in handen van het noorden. De 400000 stemmen van de Duitschers

hadden in den verkiezingstrijd den doorslag gegeven en op schitterende

wijze erkende de nieuwe regeering der Unie dezen dienst. Voorname ge-

zantschapsposten, betrekkingen als rijksontvanger, aanstellingen als consul

vielen de leiders der Duitsche republikeinen ten deel. In de samenkomsten

der republikeinsche partij in stad of staat, hadden zij bijna de vrije keus

tusschen de vacante betrekkingen. Zij werden benoemd tot secretaris van

stad of county, tot sherif, lid der wetgevende vergaderingen, onder-gouver-

neur en zelfs gouverneur over verschillende staten, 't Spreekt van zelf,

dat het meerdere aanzien, waartoe de Duitschers op staatkundig gebied ge-

raakten, een beslissenden invloed had op hun maatschappelijke positie. Het

verkeer met de Amerikanen nam toe. In het begin werden de Duitsche

koffiehuizen, turnhallen en bals alleen bezocht door staatslieden, die stem-

men wilden werven, maar langzamerhand kregen ook andere personen

smaak in de Duitsche gezelligheid. De gemaskerde bals, die door de zang-

vereenigingen gegeven werden, kregen een grooten naam. Duitsche zan-

gers werden meer en meer aangenomen bij de koren in de kerken
,

Duitsche toonkunstenaars speelden in openbare gebouwen en pri^raatwoningen,

Duitsche en Engelsche scholen of academiën werden opgericht, die de open-

bare scholen overtroffen in degelijkheid en veelzijdigheid. Ten slotte zien

we mannen als Schurz, Easter, Haszaureck, Körner e. a. zitting nemen

in de nationale conventie der republikeinsche partij, waar zij een belang-

rijken en vereerenden invloed uitoefenden op de verdere ontwikkeling der

republikeinsche beginselen.

De aldus verkregen invloed kwam ook de Duitsche pers en in 't alge-

meen de Duitsche taal ten goede. In de groote steden, waar een talrijke

Duitsche bevolking gevonden werd, werd 't gewoonte, van de verslagen
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van den gemeenteraad, de stedelijke verordeningen, ja zelfs de jaarverslagen

van verschillende inrichtingen een Duitsche vertaling in een Duitsch blad

te plaatsen, op kosten van de stedelijke kas. Weldra drongen de Duitschers,

die hun gewicht begonnen te gevoelen, aan op de opneming van de Duitsche

taal in het leerplan der openbare scholen en in verschillende plaatsen,

zooals te St. Louis, Chicago, Cincinnati en elders werden deze pogingen

met een gunstig gevolg bekroond.

De opstand van het zuiden (1861— 1865) schonk de Duitschers gele-

genheid zich nog meer verdienstelijk jegens hun nieuw vaderland te maken

en nog hooger stegen zij in de achting hunner Amerikaansche medeburgers.

Onder de generaals der vrijwilligers vladen we de Duitsche namen van

Sigel, Blenker, Schurz, Osterhaus, Salomon, onder de oversten, dien van den

ouden Hecker en tal van andere uitgewekenen van acht en veertig. De

Duitsche regimenten onderscheidden zich op alle slagvelden op de eervolste

wijze en de bewering, dat geen der in de Unie vertegenwoordigde nationa-

liteiten, in evenredigheid van zijn talrijkheid, een zoo belangrijk aandeel

aan de millioenen manschappen der armee geleverd heeft als de Duitschers,

is geen ijdele grootspraak.

Zoodoende had de Duitsche invloed op elk gebied zijn toppunt bereikt ;

hier en daar lieten de Duitschers zich zooveel voorstaan op hun positie,

dat daardoor een reactie in het leven werd geroepen. Het toestaan van

stemrecht aan de negers, in 1868, had ook in dezen een belangrijken in-

vloed. Wilden de Duitschers hun standpunt behouden, dan moesten zij zich

door nieuwe diensten datgene waardig maken, wat hun door de staatkun-

dige omstandigheden als 't ware in den schoot geworpen was. Een nieuwe,

zware taak wachtte hen. Het kwam er op aan een einde te maken aan een

partij-discipline, die langzamerhand in dwinglandjj ontaard was en zich zelve

en de natie beiden de ware onafhankelijkheid te waarborgen en daardoor

een alles bedreigend bederf van het staatkundig en maatschappelijk leven

te voorkomen. Met dezen strijd vangt de derde periode aan, die nog steeds

voortduurt.

Deze vorderingen der Duitschers roepen intusschen, vooral gedurende

den laatsten tijd, van de zijde der inheemsche elementen een krachtigen

tegenstand in het leven. Tegenwoordig bestaat er bepaald wrijving tus-

schen de germaansche en de inheemsche, verwaande, puriteinsche Ameri-

kaansche elementen. Hiervoor kan inen verschillende voorbeelden aanvoeren.

De ))Springfield Republican" toont zich bezwaard over het germanisme en

verlaagt zich zelfs zoozeer, dat hij zegt het vooral te vinden in oud bier

en worst. Hij beklaagt er zich over, dat het Germaansche element zich

niet gedraagt overeenkomstig de Zondagswet en dat het zich zelfs vermeet in

Milwaukee, Chicago, Indianapolis, Missouri en elders de wetgeving te con-

troleeren en zelfs de Duitsche taal in de openbare Amerikaansche scholen

in te voeren.

Het vinnigst echter trekt de »Anglo-American Times" te Londen, een blad,

dat door Amerikanen wordt uitgegeven en overigens zeer goed wordt gere-

digeerd, tegen het Germanisme in Amerika te velde. De Times tracht den

1. C. Sclilatjer. Uie soziale uiiii poliiisclie Slelluiip, der Ueiusclieii iii dcii V<-reiiii(;ie Sialeii.

licihi.. Ia74. 6q.
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stroom der Duitsche landverhuizing tegen te houden en wil dezen vervan-

gen zien door een even krachtige Engelsche emigratie. »Die Germanen,"

aldus spreekt zij, ))ziin verzot op hun taal en hun zeden, hangen als

klissen aan elkander en overstroomen gansche districten en staten. Zij

zijn zelfs aanmatigend genoeg hun taal in de openbare scholen, op den

kansel en in de pers in te voeren, de Amerikaansche gebruiken en levens-

wijze om te keeren en uit Amerika Pruisen te maken. Wie van de

beide rassen, het Anglo-Saksische of het Germaansche hier regeeren zal, is

een zeer belangrijke kwestie, die nog in deze eeuw beslist zal worden.

Uit alle oorden der wereld, zelfs uit Groot-Brittanje, hoort men de klacht,

dat de Duitschers de andere natiën uit de havens verdringen en den

wereldhandel aan zich trekken. De volken worden niet langer beheerscht

van uit Londen, Parijs of Amerika, maar van uit Berlijn. Dat kondigt

tegenwoordig zijn wetten af aan alle overige natiën. Het Germanisme

overweldigt overal de heerschappij en ook de Yankee zal gegermaniseerd

worden, wanneer niet spoedig afdoende maatregelen worden genomen tegen

het Duitsche element, dat geheel Amerika wil teutoniseeren." ^

In werkelijkheid nemen de inboorlingen meer en meer een vijandige

houding aan tegenover de vreemde arbeiders. De dagbladen manen de

Amerikanen aan geen Duitsche arbeiders aan te nemen, zoolang er nog

Amerikaansche arbeiders zonder werk zijn. De eerste noemen zij «arm-

lastige werklieden" en zij betreuren het, dat het aantal dier Europesche

proletariërs steeds toeneemt.

Doch niets is meer geschikt om de eigenlijke bedoelingen der inheem-

sche bevolking aan het licht te brengen, dan 't geen voorgevallen is bij het

New-Yorksche comité voor landverhuizers. Duitsche ambtenaren, die

gedurende meer dan vijf en twintig jaren bewijzen van trouw en geschikt-

heid hadden gegeven, werden zonder eenige aanleiding ontslagen. Onder

de bordingbeambten bevindt zich thans geen enkele Duitscher meer, ja

zelfs in Castle Garden werd ieder, die geen Engelsch sprak, verwijderd. Een

andere zegepraal behaalde het inheemsche element in Februari 187 6 te

New-York. Sa volhardende pogingen was het gelukt aldaar de Duitsche

taal onder de vakken van onderwijs te doen opnemen. Dit voordeel nu

werd hun door het inheemsche element weder afhandig gemaakt.

Toch dwalen de Amerikanen, wanneer zij zich bezorgd maken, dat het

Duitsche element te eeniger tijd de meerderheid zal uitmaken in de Ver-

eenigde Staten. Uit de vermenging van het Duitsche en het Angel- Sak-

sische element ontstaat een gemengd ras, dat slechts weinig overeenkomst

met het Duitsche toont, want geen nationaliteit wordt in de Vereenigde

Staten zoo gemakkelijk door den Angel-Saks verdrongen als juist de Duitsche.

Wel zijn er echter eenige landstreken, waar het Duitsche volk stand houdt.

Zoo schreef men eenige jaren geleden uit Wineonsin : ))Men lacht hier

over de vrees , dat de Duitsche taal en zeden ooit zouden kunnen ver-

dwijnen. Op het platte land kost het moeite genoeg de kinderen Engelsch

te laten leeren en daar de Amerikaan reeds sints lang den Duitscher meer

noodig heeft, dan de Duitscher den Amerikaan, gebruikt de eerste dan ook

weinig toegevendheid. Er zijn hier streken, die reeds 25 en 30 jaren bewoond

1. Allgem, Zeiiung. Auszerord. Beilage vom 7 üciober. 1874
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zijn, waar men geen Engelsch woord hoort en waar men bepaald moet

zoeken om eenig bewijs te vinden, dat men niet in Duitschland, doch in

Amerika is. Wanneer het zoo voortgaat — en er is geen enkele reden

om het tegendeel te vermoeden — dan zullen de Duitschers, die nu reeds

de meerderheid hebben, ten laatste geheel Wisconsin in bezit hebben. Ook

in Pennsylvanië waken de Duitschers er zorgvuldig voor, de kenmer-

ken van hun afkomst, met hun geschiedenis, op kindei-en en kinds-
.

kinderen over te planten. Doch ook zij — onverschillig waar geves-

tigd — kunnen zich niet onttrekken aan de algemeene omkeering, die

Amerika's bodem bij den Europeaan te weeg brengt en hem als 't ware

tot een geheel ander mensch maakt. Tegenover de bewering van C. Vogt,

volgens welke de Duitschers in Pennsylvanië hun type rein zouden bewa-

ren, staat het getuigenis van Dr. Schütz, die erkent, dat de Duitschers in

Pennsylvanië evenzeer vei'schillen van hun Europeesche stamgenooten, als

de Yankee van den Engelschman. Het zelfde geldt van de Duitsche taal,

die in Amerika een snel verval te gemoet gaat. Niet alleen gaan vele

Duitschei s zelve ^oor in het veranderen en — om 't zoo eens uit te druk-

ken — verengelschen van hun naam, maar de meer ontwikkelde land-

verhuizers hebben zelfs spoedig al hun Duitsch verleerd. En ook daar

waar dit het geval niet is, waar zooals in Pennsylvanië, de Duitschers

aan hun moedertaal gehecht blijven, ondei'gaat deze toch in weinig tijds

zulk een ingrijpende verandering, dat dit Amerikaansche Duitsch voor de

Europeesche stamverwanten bijna onverstaanbaar wordt.

Een derde hoofdbestanddeel van de bevolking der Unie is ontstaan ten

gevolge van de landverhuizing der Ieren. Zij vormen het Keltisch-Katho-

lieke element. Volgens de laatste opgaven bedraagt het aantal Ieren

thans 1858827 en in verhouding tot zijn bevolking, heeft Ierland tienmaal

meer landverhuizers naar Amerika gezonden dan Duitschland. De statis-

tiek leert ons, dat, van 1 Mei 1851 tot 31 December 1878, niet minder

dan 2377391 personen van uit Ierland zijn vertrokken. Het sterkst was de

landverhuizing in het jaar 1852, toen 190322 landverhuizers het groene Erin

vaarwel zeiden. Sedert dat jaar is dit getal bestendig afgenomen en voor

1875 wordt het slechts op 51462 aangegeven."

Verreweg het grootste gedeelte van dezen Keltischen menschenstroom

begaf zich naar de Vereenigde Staten, die daardoor, zoowel uit een vol-

kenkundig als uit een maatschappelijk oogpunt beschouwd, achteruit gin-

gen. Door hun invloed veroorzaakten de Ieren een aanmerkelijke verbastering

van het ras en door de toepassing hunner overgeërfde begrippen van

noodzakelijke aaneensluiting en blinde gehoorzaamheid aan de clanshoofden,

verzekerden zij zich spoedig een overwegende positie.

Bij voorkeur vestigen zij zich in de Atlantische staten en vormen daar

de hoofdmassa der fabriekarbeiders en den dienstbaren stand in de groote

steden. Met landelijke bezigheden hebben zij minder op; slechts 138000
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hunner houden zich met den landbouw bezig. De groote steden zoeken

zij bij voorkeur. New-York telt meer Ieren dan Dublin. Er wonen

er 340000 , zoodat zij een derde der bevolking uitmaken en te allen

tijde de stedelijke verkiezingen beheerschen. Zg hebben de benoeming

van den mayor, van den vrederechter en van alle mogelijke politie-ambte-

naren in handen. Van daar, dat alle staatkundige partijen in Amerika de

Ieren te vriend moeten houden en hun belangrijke concessies moeten doen.

Aan het invretend bederf van het maatschappelijk en staatkundig organisme

der Vereenigde Staten brengen de Ieren het hunne in ruime mate toe.

Voor het overige is Pat — deze naam, een afkorting van St. Patrick,

Jerlands schutspatroon, is in Amerika algemeen voor Ieren in gebruik —
over 't algemeen vrij onbeschaafd en ruw en levert verreweg het grootste

contingent aan dat deel der maatschappij, dat politie en justitie als ge-

zworen vijanden beschouwt.

Een lersch politicus geraakte met een Amerikaan in dispuut over de be-

langrijkheid der lersche landverhuizing naar Amerika. Hij wond zich

daarbij zoozeer op, dat hij in geestvervoering uitriep : ))Wie hebben het

stadhuis in New-York gebouwd? Ieren! Wie hebben het hospitaal op

Wards eiland gebouwd? Ieren! Wie hebben de gevangenis op Black wells

eiland gebouwd? Ieren!" »En wie zitten in die gevangenis?" vroeg de

Amerikaan snel. »Natuurlijk Ieren!" antwoordde Pat in zijn drift.

In de zuidelijke staten is de landverhuizing van den lateren tijd van

zeer geringe beteekenis, althans voor zoover betreft de blanke bevolking.

De blanken in het zuiden zijn over 't algemeen van Engelsche afkomst,

doch zij stammen niet, zooals de Yankees van puriteinen af. Daarenbo-

ven hebben zij zich van den beginne af vereenigd met andere elementen,

b. V. Pransche Hugenoten. Ook hier heeft zich een bepaalde type ont-

wikkeld, die zich vooral onderscheidt door een opmerkelijke lichaamsgrootte.

Bovendien is hier de frissche kleur der Europeanen behouden gebleven,

die bij den Yankee geheel en al verdwenen is. Maar ontegenzeggelijk is

het zuidelijke type lang zoo schei-p niet afgebakend als dat van den

Yankee ^.

De overige bestanddeelen der bevolking, die niet uit Europa afkomstig

zijn, wijden we een afzonderlijke beschouwing.

Onder alle streken der aarde, waarheen negerslaven uit Afrika zijn heên-

gevoerd, was er geen enkele, die voor hun gestel beter geschikt was dan

het zuidelijk deel der Vereenigde Staten. Wel is, gedurende de laatste

eeuwen, geheel tropisch Amerika door zwarten overstroomd geworden, doch

de statistiek wijst uit, dat zij alleen in de Vereenigde Staten door voortteling

sterker in aantal geworden zijn. In alle overige landen neemt men een

zeer sterke vermindering der negerbevolking waar, ook daar waar zij,

zooals in de koloniën der Komanen het geval was, goed behandeld werden.

Zijn de Eomanen ook minder energiek, werkzaam en voortvarend, waar

1. becker, Uie faunderijahnge hepublik.
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't op het stichten van volksplantingen aankomt, zij onderscheiden zich gun-

stig van de Germanen door meerdere zachtmoedigheid en menschelijkheid

tegenover hunne slaven. Toch was die goede behandeling niet in staat

den snellen teruggang van het bevolkingscijfer tegen te houden, noch ook

zedelijke verbastering te voorkomen. Naar het noorden heeft de natuur

zelve een onoverkomelijken slagboom tegen hun verbreiding opgericht, daar

het klimaat van de noordelijke staten der Unie doodend voor hen is.

Opmerkelijk is het, dat de toeneming der neger-bevolking is opgehouden

van het oogenblik af, dat zij maatschappelijk vrij werd en de zelfde staat-

kundige rechten als de blanke bevolking verkreeg. De neger is ontegen-

zeggelijk het krachtigste mensch in den tropischen aardgordel, die bij een

menschelijke behandeling volstrekt niet lijdt onder slavenarbeid. Doch hij

werkt slechts dan, wanneer hij er toe gedwongen wordt; met andere

woorden, sedert hg vrij is, voert hij hoegenaamd niets uit. ïhans zucht

hij onder een andere slavernij, die van zijn eigen luiheid. Men had dit

vooruit kunnen zien ; immers de Bntsche koloniën waren daar om de

treurige gevolgen van den plotselinge emancipatie der slaven te bewijzen.

Daarover hebben de Amerikaansche staatslieden echter niet gedacht. Zij

meenden, wat de wetenschap ook leeren mocht, ongestraft datgene te kun-

nen doen, wat in theorie geëischt werd door humaniteit en vrijzinnigheid

en wat door den onnadenkenden hoop luide werd toegejuicht.

Op het onderscheid van huidskleur wordt niet meer gelet sedei't den

zegevierenden afloop van den bevrijdingsoorlog en de daarop gevolgde heer-

schappij der republikeinsche partij, die den steun der negers niet missen

kan. Voortaan staat zelfs de toegang tot den voorzittersstoel voor den

neger open. Met de staatkundige, vielen ook de maatschappelijke slag-

boomen, die zwarten en blanken van elkander scheidden. Nadat reeds

een neger zitting had verkregen in het hoogste gerechtshof, voegde de

senaat aan de statuten van de New-Yorksche spoorwegmaatschappij een

artikel toe, dat bepaalde, dat op deze lijn geen waggons »voor gekleurden"

mochten loopen. Een wets- voorstel van den heer Wilson verbood het in

verschillende streken bestaande gebruik, om op schepen of spoorwegen voor

»niet blanken" afzonderlijke plaatsen aan te wijzen.

Intusschen hebben zich de negers — behoudens zeer weinige uitzonde-

ringen — het in hen gestelde vertrouwen niet waardig getoond. Zij willen

noch werken, noch iets leeren. Ja sinds de emancipatie maken zij eerst

ten volle aanspraak op het recht om op Afrikaansche wijze een leven te

leiden, »den mensch waardig." In weerwil van alle scholen, zinken zij

steeds dieper weg in onkunde en bijgeloof, zooals bewezen wordt door de

steeds toenemende verbreiding van den slangeudienst of het »VVodisme."

De aanhangers van dit Afrikaansch fetichisme vormen een zeer uitge-

breide secte, die weer onderverdeeld is in vele geheime genootschappen en

aan wier hoofd een »Papa Wodu" staat, als hoogepriester van den slan-

geudienst. Onder ))Wodu" verstaat men de tooverij, die door de verbor-

gen kracht van den Eetisch wordt uitgeoefend. Deze kracht zelve draagt

den naam van »Obiah" en hij, die over haar heerscht heet »Obiahman.''

Vooral de negers, die uit Congo naar de Vereenigde Staten zijn overge-

bracht, hebben tot dusverre, die kunst met den grootsten ijver beoefend.



Ten gevolge van hun kennis van de geneeskracht van soramige planten,

zijn zij inderdaad dikwijls zeer gelukkig in het genezen van zieken. Boven-

dien verstaan zij de kunst van het bereiden van liefdedranken, zoowel als

van snel- en langzaam- werkende vergiften ; het laat zich dus verklaren, dat

het aureool, dat hen omgeeft, niet alleen niet verbleekt, maar zelfs met den

dag versterkt wordt De fetisch bestaat gewoonlijk uit een kluit aarde,

afkomstig van het graf van iemand, die kort geleden is vermoord geworden
;

verder uit vederen van allerhande kleur, uit krokodillentanden, enz. Uit

deze ingrediënten wordt een afschuwelijke dierlijke gestalte vervaardigd.

Deze talisman wordt verborgen in de woning van hem, die men wil be-

tooveren. Daar nu de obiahmannen hun uitgekozen slachtoffers op sluwe

wijze wenken geven van het gevaar, dat hen boven het hoofd hangt, worden

zij dikwijls ziek van angst ; soms zelfs sterven zij, tenzij zij bijtijds onttooverd

worden. Zooals overal zijn het ook hier niet alleen zwarten, die vast ge-

looven aan zulke dingen, ook een groot deel van de blanke bevolking der

Vereenigde Staten laat zich door de heillooze vertooningen dier hooge-

priesters misleiden.

De ofBcieele sterfte-tabellen van blankan en negers toonen voor het overige

aan, dat de laatsten volstrekt geen vooruitzichten hebben in den strijd om het

bestaan. De ondergang van het zwarte ras in Amevika is in de toekomst onver-

mijdelijk. Gedurende de laatste tien jai'en zou het zwarte element met 1000000

individuen versterkt geworden zijn. In werkelijkheid echter beliep dit

getal slechts 438179, terwgl het daarentegen 570000 zielen verloor. Had

reeds de burgeroorlog een sterke vermindering der negerbevolking ten

gevolge gehad, niet minder hebben daartoe bijgedragen de onmiddellijke

gevolgen der bevrijding. Het bevolkingscijfer van 1870 geeft 33589347

blanken en 4880009 negers en kleurlingen. Van de eersten stierven er

356771, van de laatsten 67461. Zooals men ziet, komt meer dan Vs van

alle sterftegevallen onder de Negers voor, terwijl ze slechts V7 der gezamen-

lijke bevolking vormen. En hoe dichter de negerbevolking is des te ongun

-

stiger is de verhouding tusschen het aantal sterfgevallen en dat der ge-

boorten. In de noordelijke staten heeft men reeds sedert langen tijd eene

afneming van het aantal negers waargenomen. In New-Jersey b. v. leef-

den in 1860 nog 25318 Negers, in 1870 slechts 24671. Van 1840— 1850

nam het aantal blanken in de Unie toe met 39"/^,; van 1850— 1860 met

B6^/q en van 1860—1870 met 30%. Voor de negerbevolking vinden we

in die zelfde tijdperken 2 9*yoj 22% en llVo- ^oo er dus geen verande-

ring komt, zal de regeering der Unie, binnen een niet al te lang tijds-

verloop, van de zorg over haar zwarte broeders ontheven zijn.

De emancipatie der Negers staat eenigermate in verband met de belang-

rijkheid, die gedurende de laatste jaren de »Chineezenkwestie" verkregen

heeft. Van uit het zuidelijke deel van China zijn namelijk een aantal

Chineezen verhuisd naar de aan den Grooten Oceaan gelegen staten der

Unie, alwaar zij een klimaat aantreffen, waarin zij zich geheel en al te

huis gevoelen. De Chinees bezit een aantal voortreffelijke hoedanigheden.
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Niet slechts is hij een rustig, opgeruimd, vredelievend en volgzaam on-

derdaan, maar daarbij is hij zeer bescheiden in zijn eischen, buitengemeen

leerzaam en, ook zondor dat hij onder opzicht staat, vlijtig en volhardend.

Meestal zijn de Chineezen klein en tenger gebouwd en in tegenstelling van

de Afrikaansche negers, treft men bij hen personen van reusachtig

voorkomen slechts zelden aan. Doch bij die soorten van arbeid, waarbij

samenwerking van verschillende personen noodig is, zijn zij uitstekend te

gebruiken. Ofschoon zij ten gevolge van bun geringe lichamelijke kracht

niet in staat zijn in den zelfden tijd datgene te doen, wat blanke of zwarte

arbeiders verrichten kunnen, op den duur vergoeden zij dit door hun vlijt

en stalen volharding. Overigens laat zich de Chinees gebruiken voor de

nederigste soorten van werk, zooals straatreiniging, voddeni'apen, enz., wat

de Amerikaansche blanke ver beneden zich rekent. Maar bij den land-

bouw, in de mijnen, bij het aanleggen van spoorwegen enz. pakt hij

het werk flink aan. Ook komt hij in San f rancisco voor als koopman

en als arts, ofschoon hij in de laatstgenoemde betrekking altijd maar een

kwakzalver blijft. Zijne behoeften zijn uiterst gering en het weinige, dat

hij noodig heeft, verkrijgt hij door middel der ))zes groote maatschappijen"

uit zijn vaderland. Zoo veel waarde de Chinees ook heeft als producent,

zoo weinig waarde heeft hij als verbruiker.

Doch tegenover al die goede eigenschappen staan eenige andere, die het

begrijpelijk maken, dat hij slechts weinig gezien is. Niet alleen staan de

Chineezen op een lagen trap van ontwikkeling, althans in zooverre als zij

in 't minst geen begrip hebben van de instellingen van het land hunner

inwoning, doch zij leven bovendien in volkomen afsluiting van de overige

staatsburgers, zij vormen op zich zelve een kaste, een staat in den staat.

Zoowel bij hun werk als bij hun ontspanning, bezoeken zij alleen hun

eigen verzamelplaatsen en het verkeer met de blanken bepaalt zich tot

het allernoodzakelijkste. Daarbij heerscht onder hen een onbeschrijfelijke

onreinheid ; alles wemelt van ongediei'te. Verder is de Chinees een ge-

boren smokkelaar en vooral smokkelt hij veel opium, waarop hij harts-

tochtelijk verzot is. Van nature is hij wantrouwend on waar hij den blanke

beet kan nemen, laat hij het niet. Zijne kunstvaardigheid gebruikt hij

maar al te vaak om valsche munt te slaan ; vandaar dan ook, dat hij

volstrekt geen krediet heeft; alles wat hij van den blanke koopt moet, a

contant, in baar geld betaald worden. Daarbij is hij een verwoed speler.

Gehechtheid moet men van een Chinees niet verwachten. Ziet" hij kans

een weinig hooger loon te krijgen, dan verlaat hij zijn meester oogenblik-

kelijk, al is hij ook jaren lang in zijn dienst geweest. Van de beteekenis,

het gewicht en de heiligheid van den eed heeft hij zelfs geen flauw be-

grip, ja zelfs de plicht der waarheidsliefde gaat ver boven zijn bevatting.

De gewetenloosheid, waarmede hij in rechtsgedingen valsch getuigenis

aflegt, grenst aan het ongeloofelijke ; wellicht overtreft hij op dit punt zelfs

den Maleier op Java. Men heeft bewijzen by menigte, dat een Chineesch

getuige voor een kleine fooi alles bezweert, wat men ver-langt. Het natuur-

lijke gevolg hiervan is, dat de Chinee/.en, wanneer zij met blanken oneenig-

heden hebben, moeilijk recht kunnen krijgen, zoodra de eed in het spel komt.

Over hit algemeen zijn hun begrippen van recht en wet allerzonderlingst
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Van familieleven kan onder de Chineezen in Californie geen sprake zijn,

daar er slechts zeer weinig Chineesche vrouwen in het land aanwezig zijn

en die er zijn, zijn niets beter dan de faam ze afschildert. Alleen met het doel

om in de Chineesche wijk de holen der ontucht te bevolken, worden zij te

San Francisco ingevoerd. Daar zijn ze niets anders dan slavinnen en

worden bijna als vee behandeld. Geheel Californië verzet zich tegen de

komst van Chineesche vrouwen. De grootste schandvlekken der vrouwe-

lijke sexe onder de blanken moeten reine engelen zijn in vergelijking van

deze wezens. Terwijl zij te huis behandeld worden als zaken, ja vaak als

verachtelijke koopgoederen, hebben ze nooit eenig begrip gehad van tucht of

goede zeden, van zedeleer of vrouwelijke deugd. De dagbladen van Cali-

fornië zeggen: ))Een horde Chineesche vrouwen is erger dan de cholera."

Het meerendeel der landverhuizers uit Hong-kong bestaat uit het schuim

der bevolking. Daar schijnt men allerlei middelen aan te wenden, om op

die wijze van hen verlost te worden. Daaruit laat het zich verklaren, dat

de beschrijvingen der Chineezen zoo ontzachelijk uit elkander loopen.

Dat intusschen de »Heidensche Chineezen" den Christenen soms ten

voorbeeld kunnen strekken ,
bewijst het volgende voorval , dat door

een «Christelijk" burger van San Francisco, Hepworth Dixon, wordt me-

degedeeld, op de volgende wijze : »Gij kunt u niet voorstellen hoe onbe-

schaamd die schurken zijn. Korten tijd geleden, toen na langdurigen regen,

het slijk vijftien voeten hoog op de straten lag, trippelde een Chinees

in een gewaad van violetten atlas over den weg, op een punt waar twee

straten elkander kruisen. Een onzer burgers, die er zich aan ergerde,

dezen schoft meer als een dame dan als een koopman uitgedoscht te

zien
,

liep op het smalle voetpad tegen hem in. Toen de Chinees

bleef staan en hem aankeek, gaf hij hem een kleinen duw, die den man

in violetten atlas in het slijk deed tuimelen. Een menigte menschen, die

zich spoedig op dat punt verzameld had, vermaakte er zich kostelijk mede,

om te zien hoe die Chineesche Heiden in zijn zijden kleed uit de modder

krabbelde. Maar die Chineezen zijn onbegrijpelijk onbeschaamd. De dwaas

schudde het slijk een weinig af, stond als een meisje te neigen en sprak,

terwgl hij de waardige burgers, die om hem heên stonden, met een zachten

blik aanzag, zoo luid, dat iedereen het hooren kon : »Gij zijt Christenen,

ik ben een Heiden. Vaartwel
!"

Dixon hangt een afschuwelijk tooneel op van het Aziatisch kwartier in

San Francisco, van welks bevolking de «geele man" tegenwoordig reeds

een zevende deel uitmaakt. Wanneer men alleen is, dan is het raadzaam

zich daar niet op te houden 's avonds na 11 uur en in elk geval diene men

een klein wapen bij zich te dragen, daar het er wemelt van beschonken en

nuchtere lediggangers. Veel beter doet men, wanneer men zich in kennis

laat brengen met een der rijke Chineesche kooplieden. Dan kan men toe-

gang verkrijgen tot plaatsen, die de Europeaan alleen nooit betreden kan.

Alles te beschrijven, wat men op zulk een wandeling in dat gevloekt kwar-

tier te zien krijgt, is onmogelijk. De pen kan het slechts in oppervlakkige

trekken teruggeven. De straten zijn smerig en veel te nauw voor het

dichte gedrang van de vunzige, beschonken wezens, die op hun vilten

schoenen zonder eenig gedruisch voortsluipen, zonder den nieuwsgierigen

7



98

vreemdeling met een blik te verwaardigen. De hooge, leelyke huizen, die

door middel van papieren lantaarns zwak verlicht worden, zijn opgepropt

met menschelijke wezens, wie de ellende haar stempel op het gelaat heeft

gedrukt. Boven bijna elke deur hangt een houten uithangbord met den

naam van den een of anderen afgod, üe lucht is verpest door den af-

grijselijken stank van opium en tabak, die met olie doortrokken is. Om
de twee huizen ontmoet men een speelhol, waar de Chineesche arbeider

avond aan avond zijn zuur verworven dagloon verdobbelt. Ook andere

holen van misdaad vindt men er in groote menigte en zelfs een Europeaan

kan dezen nauwelijks zonder schade voorbij gaan, zoodat hij blijde is, wanneer

hij vsreder een der breedere straten heeft bereikt, waar alleen winkels en

herbergen gevonden worden.

De restauraties, waar de rijke Chineezen hun thee slurpen, zgn op een

buitengewoon weelderigen voet ingericht en helder verlicht door tal van

lampen. Een paar purperrood beschilderde dames in gala, met kleine, mis-

vormde voeten en met het onmogelijkste kapsel, bespelen de Chineesche

luit en dreunen door den neus een melodie om de gasten op te vroolijken.

Hoe vaak men ook de wandeling door de Chineesche wijk herhaalt, altijd

ziet men weer iets nieuws en altijd weer is men in de gelegenheid be-

langrijke opmerkingen te maken. In gezelschap van een politie-beambte

kan men ook de verborgen hoeken bezoeken, die onderaardsche spelonken,

die de laagste klassen der Chineezen herbergen. Dezen brengen hier in een

ongeloofelijk aantal hunne nachten door, in erbarmelijke hokken als schapen

saamgedrongen en de meest verschillende misdaden worden hier bedreven,

zonder dat iemand er van rept. Want hoe zou het mogelijk zijn, dat de

politie in die donkere schuilplaatsen hare macht deed gelden, daar zij niet

eens in staat is in de straten en stegen het gepeupel in bedwang te houden.

Een enkel voorbeeld moge aantoonen, hoe de Chineezen bier huishouden

en hoe machteloos de politie tegenover hen is. Op klaarlichten dag werd

een man op de openbare straat neergeschoten. Onmiddellijk was een politie-

dienaar tegenwoordig, maar de moordenaar was reeds gevlucht en alle

pogingen om hem in handen te krijgen waren te vergeefs. Door het ge-

heele kwartier henen werden plakkaten aangeplakt in de Engelsche taal,

waarbij 500 dollars belooning werden uitgeloofd aan ieder, die den moor-

denaar zou aanwijzen. Maar nauwelijks waren zij aangeplakt of daarnevens

prijkte een geschrift in de Chineesche taal, waarbij de aanbi-enger be-

dreigd werd met een zekeren dood. En het slot van de zaak was, dat de

dader zijn straf ontliep. Nu zou men zeker hen hebben moeten straffen,

welke die bedreigingen hadden aangeplakt. Maar hoe had men hen in

handen moeten krijgen. Zeker waren ook de pogingen daartoe evenzeer mislukt.

Intusschen heeft men in den laatsten tijd krachtiger maatregelen ge-

nomen om het kwaad paal en perk te stellen en zeer te recht is men be-

gonnen met een bepaling in het leven te roepen, hoeveel personen in een

zekere ruimte mogen leven. De eigenaar van het Globe Hotel, een loge-

ment, waar alle nieuw-aangekomen landverhuizers uit het Hemelsche Kijk

bun intrek nemen, werd voor honderden daalders beboet. Hij had in zijn

huis meer dan twee-duizend personen geherbergd, in een ruimte, die voor

drie-honderd te nauwernood voldoende was. Sedert bindt de vindingrijke
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waard zijn gasten op bedden vast en hangt ze zoo buiten de ramen.

Verreweg bet meerendeel der in Amerika levende Chineezen zijn niet

veel meer dan slaven. Verdere opgaven omtrent den toestand der Chi-

neesche landverhuizers verschaft het rapport aan de wetgevende macht van

Californië, uitgebracht door de met dat doel benoemde commissie. Dit

rapport, gedagteekend 3 Febi'uari 1870, constateert de volgende feiten;

10. De vermeerdering der Chineesche bevolking iu den staat, ten ge-

volge van importatie is grooter dan die der blanke bevolking.

20. Deze lieden staan onder een zoo onbeperkt en volkomen gezag, als

ergens ter wereld gevonden wordt en dit gezag gevoelt zich geheel onaf-

hankelijk van de regeering van Californië en drijft den spot met die re-

geering, zoowel als met de regeering der Unie. Het heeft zijn eigen amb-

tenaren, zijn rechtbanken en zijn handlangers om de gevelde vonnissen

ten uitvoer te leggen, Politie-beambten van San Francisco hebben bewe-

zen, dat herhaaldelijk personen in Chineesche gevangenissen zijn ingeker-

kerd, gegeeseld of op andere wijze mishandeld, of wel dat hun eigendom

verbeurd is verklaard op last van het Chineesch-Californisch gouvernement.

Ja, zelfs is er geen redelijke grond tot twijfel, dat op last van dat gezag

doodvonnissen zijn uitgevoerd.

Ten gevolge van hunne onbekendheid met de Chineesche taal zijn de

wettige ambtenaren tot dusverre buiten staat geweest in deze tirannieke,

buitensporige en onwettige inrichtingen tusschen beiden te treden.

3o. Voor zoover men na kan gaan zijn minstens negen tienden der

Chineezen in Californië koeli's, d. w. z. slaven in de ware beteekenis van

het woord, even goed als in vroeger tijd de negers in Carolina en Georgië.

Zij verhuren zich aan hun rijke meesters in China, om voor dezen een

zeker aantal jaren in Californië te gaan werken. De gewone huurprijs be-

draagt vijf dollars per maand, terwijl hun vervoer en huisvesting en hun

terugkeer naar China, 't zij levend of dood, na afloop van hun diensttijd,

ten laste van hun meester komt. Tot het naleven dier contracten, volgens

het Chineesche recht gesloten, worden zij in Californië even goed gedwongen

als in China. Het is een slavernij, zoo deugdelijk als er ergens een be-

staan kan, zoo lang er door het Amerikaansche recht geen einde aan ge-

maakt wordt.

4o. Er leven in den staat ongeveer 3000 Chineesche vrouwen. Op grond

van opgaven van Amerikanen, die in China gevestigd zijn en van Engelsche

dagbladen, kunnen wij de verzekering geven, dat de meesten, zoo niet allen,

door geweld of list en met de laagste bedoelingen uit haar vaderland zijn

ontvoerd. Volgens de verklaring van het hoofd der politie in San Fran-

cisco mogen we aannemen, dat deze vrouwen aan den meestbiedende worden

verkocht, als waren het schapen of runderen. Geen schijn van contract is

bij haar voorhanden. Geheel ongestraft worden ze als koopwaar gekocht

en verkocht. De politie staat machteloos tegenover die schacheraars in

menschelijke koopwaar, wier misdadig bedrijf nog veel meer in strijd is

met onze denkbeelden omtrent zedelijkheid en met de eerste grondslagen

van zelfbestuur, dan de vroegere handel in Afrikaansche slaven.

In het jaar 1870 woonden in Noord-Amerika 631 96 Chineezen, waaronder

3766 vrouwen. San Francisco alleen telde er 12000. Sedert dat jaar is
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de landverhuizing uit China belangrijk toegenomen. Reeds gedurende de

eerste maanden van 1873 waren er te San Francisco omstreeks lOOOO

aangekomen. Een Californisch blad begrootte het aantal, dat in dat jaar

verwacht kon worden, op omstreeks 90000. In de laatste jaren hebben

de Chineezen, die tot dusverre uitsluitend tot de oostelijke staten beperkt

bleven, zich ook in de zuidelijke katoengebieden neergezet. Ja zelfs zijn

zij reeds in Nieuw-Engeland, in den staat Massachusetts verschenen.

Herhaaldelijk heeft de trans-atlantische pers zich bezig gehouden met de

vraag of de toenemende aankomst van Chineezen voor- of nadeelig is voor

Amerika. In San Francisco en Sacramento loopen duizenden blanken zonder

werk, verteeren hun laatste spaarpenningen en zien met angst een onze-

kere toekomst tegemoet. Intusschen worden hun ledige plaatsen ingenomen

door koeli's, waarvan er met elke stoomboot uit China honderden aankomen.

De sigarenfabricage is bijna geheel in Chineesche handen, evenzoo de brood-

bakkerij en verder het grootste deel der nederige baantjes. Als kleer-

makers, schoenmakers, horlogemakers enz. zijn zij reeds geduchte concurrenten

en bij de ongeloofelijk geringe behoeften dier koeli's, is het niet moeilijk

na te gaan, waarop dit moet uitloopen. Zoo is de Chineezen-kwestie een

question bruiante geworden voor alle standen der maatschappij.

Ten slotte zij nog gemeld, dat sedert het jaar 1860 ook een Japansche

kolonie in Californië bestaat. Een Duitscher, Schnell genaamd, die vele

jaren in Japan had gewoond, kwam naar San Francisco, om in Californië

een volkplanting te stichten, gegrond op het coöperatieve stelsel. Zij zou

zich bezighouden met het aankweeken van theestruiken en olijfboomen,

moerbeziënboomen en verder met de zijde-fabricage. Zeer spoedig verkreeg

zij in het graafschap Eldorado een beduidende strook grond. De daar ge-

stichte plantages slaagden uitmuntend, zelfs de thee-plantages, ofschoon

het jaargetijde voor de thee-cultuur niet gunstig was. Reeds in het tweede

jaar werd een weinig thee geoogst, die een beoordeeling van de kwaliteit

mogelijk maakt. Naar het oordeel van Dr. Schnell is het klimaat van het

bergachtig Californië veel gunstiger voor de thee-cultuur dan dat van Japan.

Ook de driejarige moerbeziën-boomen, die de kolonisten uit Japan hadden me-

degebracht, gedijden voortreffelijk en in 1870 had men ook het voornemen

rijstvelden aan te leggen. Sedert echter heeft men van het welslagen der

Japansche volkplanting niets meer vernomen.

In de statistieke opgaven zijn niet alle Indianen opgenomen, die in de

Amerikaansche republiek leven. Die opgaven toch geven 25731 individuen

aan, doch daarbij zijn die, welke vijandig tegenover de regeering staan,

niet opgenomen, evenmin als de Indianen van het Aljaska-gebied, wier

aantal op 75000 wordt geschat. Volgens het rapport van den commissaris

Parker aan het congres bedraagt het gezamenlijk aantal der in de Ver-

eenigde Staten levende Indianen 378577. Maar wij zijn niet in staat te

beoordeelen op welken grondslag die schatting berust, die ons wel wat

hoog voorkomt.
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Men kan de Indianen verdoelen in twee groote categoriën. De eerste

categorie wordt gevormd door hen die vaste woonplaatsen hebben en zich

met landbouw bezig houden, de tweede door hen, die van de jacht leven.

Streng genomen vindt men in de Vereenigde Staten alleen de tweede soort.

Toen de eerste blanken Noord-Amerika betraden, vonden zij daar nergens

Indianen-stammen met vaste woonplaatsen, die zooals hun stamgenooten

in Midden- en Zuid-Amerika, tot een soort van geordend staatsleven ge-

komen waren. Sedert hebben de pogingen der blanken, inzonderheid van

de zendelingen, zooveel uitgewerkt, dat enkele Indianen-stammen althans

in schijn eenigszins beschaafd zijn.

Een ethnologische indeeling der verschillende stammen stuit tot dusverre

af op groote bezwaren. In het algemeen kan men echter onder de Indianen

drie groepen onderscheiden, naarmate zij het kustgebied van den Grooten

Oceaan, van den Atlantischen Oceaan of Nieuw-Mexico bewonen. Tot de

eerste groep behooren de stammen ten westen van het Rotsgebergte, onder

welke de plathoofden en nez-percés de meest bekende zijn. Tusschen het

Rotsgebergte en den Atlantischen Oceaan wonen de stammen, wier namen

bekendheid hebben verworven door hunne veelvuldige oorlogen met de

blanken. Hier ontmoeten we de Algonskin-lndianen, de Delawaren, Iro-

keezen, Sioux oi Dacota' Assiniboïnen. Zwartvoeten, Pawnee's, Clierokeezen,

enz. De Nieuw-Mexicaansche groep eindelijk vormt die gevreesde roof-

stammen, waaronder de Apachen en Comanchen de meest gevreesde zijn.

Ook bij deze Indiaansche bevolking doet zich het verschijnsel voor van

gestadige afneming en zelfs het aannemen der Europeesche beschaving

blijkt hiertegen niet te baten. De Cherokeezen (14000), de Creek-Indianen

(12294), de Choctaws (12500) en de Chickasaws (4500), die het Indianen-

gebied bewonen, hebben een beschaafde levenswijze aangenomen en verkeeren

daardoor in gunstiger omstandigheden. Het eenig onderscheid tusschen hen

en de stammen, die van de jacht leven, is dit, dat hun aantal wat minder

snel afneemt dan dat der wilde Indianen. Onder welke omstandigheden

zij dus leven, de dagen der Indianen, die op het grondgebied der Unie

wonen, zijn geteld. Ofschoon een aantal nieuwe stammen onder het ge-

bied der Vereenigde Staten zijn gekomen, tengevolge van de aanhechting

van Texas, Nieuw-Mexico, Californië en Aljaska, is het aantal Indianen

thans niet grooter dan in 1845. In waarheid is dan ook de beschaving

niet dienstig om die vermindering tegen te gaan, maar werkt ze integen-

deel in de hand, want in meerdere of mindere mate bieden toch de Indi-

anen hardnekkigen tegenstand. De roode man wil niets weten van de

beschaving der »bleekgezichten," die zijn land overheeren en hij moet dus

ten ondergaan.

Overigens gehoorzamen die stammen slechts aan de natuurwet, volgens

welke de roofdieren moeten verdwijnen, daar waar vrede en welvaart

heerscht en een geregelde maatschappg ontstaat. En werkelijk kan men
die Indianen kwalijk anders dan roofdieren noemen. Evenmin als men den

wolf zoover temmen kan, dat hij zijn bloeddorstige natuur verzacht, even-

min kan men de Indianen blijvend beschaven en hen tot rustige, werkzame

en landbouwende staatsburgers maken. Wel is waar vindt men op de

oevers van het Michigan- en Erie-meer en hier en daar elders zoogenaamde
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Indiaansche volkplantingen, die zich op de wijze der Kaukasiërs met den

landbouw bezighouden, doch de kolonibten, die zich daar gevestigd hebben,

zijn geen volbloed-Indianen, maar kleurlingen, door vpier aderen nog slechts

betrekkelijk vtreinig Indiaansch bloed stroomt De volbloed-Indiaan volgt

slechts zijn natuurlijke aandrift, die hem tot het nomadenleven dwingt en

deze noodzaakt hem tot een verdelgingsoorlog tegen de pionniers der be-

schaving. Intusschen dringt deze steeds verder voort en maakt het jacht-

gebied van Amerika's oorspronkelijke bevolking dienstbaar voor het alge-

meen welzijn.

De weinige kleine forten, met een veel te geringe bezetting, die hier en

daar verspreid liggen in de ontzaglijk uitgestrekte prairiën tusschen den

Missouri en de Siërra Nevada, zijn bij lange na niet voldoende om de roede

barbaren in toom te houden, die de voornaamste verkeerswegen, welke naar

den Grooten Oceaan leiden, onveilig maken. Deze wegen zijn hoofdzakelijk

het tooneel van die daden van geweld, die een veilig vervoer van per-

sonen en goederen onmogelijk maken. De Indianen, die zich in deze stre-

ken ophouden, zijn rijkelijk voorzien van provisie, paarden, bulfelvleesch

en buffelhuiden. Zij volgen gedurende den zomer de in de prairiën gra-

zende buffels naar het noorden tot in de streken tusschen de Witte-rivier

en den Tellowstone en zakken in den winter met deze dieren tot aan de

Eepublican-river en den Arkansas af. En wanneer zij op deze tochten de

groote wegen kruisen, plegen zij hun barbaarsche wreedheden aan landver-

huizers, kooplieden en andere reizigers, steken de landhoeven in brand,

stelen hoornvee, muildieren en paarden en vernielen de posthuizen.

Deze Indianen behooren meestal tot de verbannen benden der Sioux,

Kiowa's, Chevannees, Arapahoes, Crows en Comanchen. Het zijn allen zon-

der uitzondering diefachtige, trouwelooze, bloeddorstige stammen, die den

»bleekgezichten" steeds een doodelijken haat hebben toegedragen en dit

wel zullen blijven doen tot het laatste lid dier stammen den laatsten adem

heeft uitgeblazen. Sedert de beëindiging van den burgeroorlog zijn de

roodhuiden gevaarlijker dan ooit geworden en vooral gedurende de laatste

jaren gingen zij, zonder eenige aanleiding van de zijde der blanken, met

beestachtige woede te werk. Zij vermoordden geheele families, overvielen

karavanen van landverhuizers en bestalen herhaaldelijk de post der Ver-

eenigde Staten, vernielende wat niet van hun gading was.

Tegenover zulke feiten zijn alle philantropische theoriën dwaasheid. En

toch worden dezen in het congres te Washington luide verkondigd, telkens

wanneer er sprake is van krachtige maatregelen tegenover die roode bar-

baren. Jammer genoeg, dat de regeering niet reeds sedert lang door-

tastend is te werk gegaan. Doch steeds hebben de Vereenigde Staten te-

genover de Indianen een verkeerde staatkunde gevolgd. De regeering heeft

namelijk met bijna alle Indianen-stammen verdragen gesloten en levert hun,

om met hen in vrede te blijven, voedingsmiddelen, kleeren, dekens en an-

dere benoodigdheden. Deze verdragen dienen echter alleen daartoe om de

Indianen zand in de oogen te strooien.

Het gouvernement, dat aanspraak maakt op de heerschappij over alles

wat op de landkaarten als het gebied der Vereenigde Staten is aangegeven,

voert op een bedriegelijke wijze onderhandelingen met deze Indianen, als
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of zij onafhankelijke natiën waren. Het sluit «verdragen" met hen, die

er op berekend zijn, om hen in den waan te brengen, dat de hun toege-

wezen gebieden werkelijk hun onafhankelijke souvereine bezitting waren.

De heeren te Washington denken er intusschen niet aan hun blanke on-

derdanen te noodzaken, met zulk een zonderling bestaan van zaken in

den staat rekening te houden. De huichelachtige humbug van dit ver-

toon, dat niet uitgaat van de x'oovershoofden en sluipmoordenaars van het

westen, maar van de menschlievende kwakers, agenten en regenten van

het oosten, komt eenvoudig daarop neer, dat het het centraal bestuur

aan de noodige oprechtheid ontbreekt. Dan toch moest het de Indianen

zonder omwegen zeggen, »dat botsing onvermijdelijk is, en dat zij ten slotte

het onderspit moeten delven, al bieden zij ook nog langen tijd dapperen

tegenstand." Maar in plaats van een staatkunde te volgen, die in over-

eenstemming was met deze waarheid en het onvermijdelijk doel langs een

zekeren en vreedzamen weg bereikt zou hebben, sloot het bedriegelijke

))verdragen'' met de Indianen. Toch wist het zeer goed, dat do bepalingen

dier verdragen te eenenmale onhoudbaar zijn, omdat ze regelrecht in strijd

zijn met de bovengenoemde noodwendigheid. Zij kunnen onmogelijk het

voortdringen beletten van het blanke ras, dat zich als onbeperkt gebieder

zijner nationale domeinen gerechtigd acht , deze geheel en al voor zijn

eigen doeleinden in beslag te nemen. ^.

In het jaar 1825 nam het congres der Vereenigde Staten het besluit alle

Indianen, die zich ten oosten van den Mississippi bevonden, langzamerhand

naar het Indianen-gebied en het ten noorden daarvan gelegen gebied te

doen verhuizen. Tevens stelde het super-intendenten en agenten aan om

te waken voor de naleving dier verdragen. De Indianen schikten zich

hierin, gedeeltelijk vrijwillig, gedeeltelijk door dwang. Met sommige stam-

men kwam het tot bloedige oorlogen.

Volgens een besluit van het congres van 30 Juni 1851 is het toezicht

over alle aangelegenheden, de Indianen betreffende, opgedragen aan een

Indian-office, staande onder het departement van binnenlandsche zaken.

Als voorzitter hiervan fungeert een commissioner of the Indian-affairs.

Onder hem staan vier super-intendents, wier districten de namen dragen

van Noord-, Centraal-, Zuid- en Minnesota-super-intendency. In het jaar

1867 werd op nieuw door het congres en den president een commissie in-

gesteld tot regeling van de aangelegenheden der Indianen. De voornaamste

taak dier commissie bestond daarin, dat zij een gebied moest opsporen,

dat tot dusverre niet bewoond en niet door spoorbanen doorsneden was

en groot genoeg om de gezamenlijke Indianen-stammen van het westen

op te nemen. Dit gebied zal ten eeuwigen dage hun eigendom blijven en

met uitzondering van regeeringsbeambten, zal geen blanke dit gebied mo-

gen betreden, buiten hunne toestemming. Geduiende de eerste jaren moeten

de Indianen aldaar onderhouden worden op kosten van het gouvernement.

De commissie moet alle pogingen in het werk stellen om hen te bewegen

vrijwillig te verhuizen en moet trachten hen smaak te doen krijgen voor

landbouw en andere werken des vredes. Daarbij zal haar allen mogelijken

bijstand worden verleend door de kostelooze levering van weefstoelen, werk-

i. Becker. Die hundertjarige Republik. S. 10"2.
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tuigen, enz. Ook dit plan gaat weder mank aan verschillende gebreken. Voor,

alles komt het daarop aan of de stammen het met elkander zullen kunnen vinden

of oorlogen tusschen hen zullen kunnen worden vermeden en of strooperijen

op het gebied der blanken vermeden zullen kunnen worden, die onvermy-

delijk tot een openbaren oorlog zouden voeren. Het plan is echter ten uitvoer

gebracht. Volgens latere berichten waren de Indianen ijverig in de weer

om een regeering aan te stellen en belooft men zich van de instelling van

het Indianen-gebied de schoonste uitkomsten.

Over den stand van zaken in het Indianen-gebied liggen de vol-

gende mededeelingen van het jaar 1873 voor ons : De »natie der Che-

rokeezen'' vormt in het genoemde gebied ongeveer het vierde deel der

60000 halfbeschaafde Indianen, die daar gevestigd zijn. Zij tellen 1800

zielen en hebben nog 3814712 acres onbebouwden grond in voorraad in

het noord-westelijk deel van het gebied, ten oosten van den' 96*'^° lengte-

graad. Verder bezitten zij een strook land, ter breedte van 50 mijlen, langs

de zuidelijke grens van Kansas. Dit gedeelte echter kan de regeering der

Unie, krachtens het verdrag van 1866, tegen een behoorlijken prijs aan be-

vriende Indianen-stammen afstaan. Oorspronkelijk woonden de Cherokeezen

in de streken, waar nu de staten Georgië, Tenessee en Noord-Carolina

gevonden worden. Ten gevolge van de verdragen van 1817 en 1835, wer-

den zij naar hun tegenwoordige woonplaatsen overgebracht. Het ongestoord

bezit van het land is hun verzekei-d
;

zij zijn vi'ij er zich al of niet te

vestigen
,

regelen hun eigen aangelegenbeden en worden burgers der

Vereenigde Staten, zoodra zij dit zelve wenschen. Zij hebben een eigen

regeering gekozen, met een bepaalde staatsregeling en een eigen wetgeving.

Ofschoon er nog veel aan hun beschaving ontbreekt, zijn zij onder de in

de Unie wonende Indianen-stammen toch zeker de meest ontwikkelde. Zg

bezitten boekwerken, die in hun taal geschreven zijn, kerken, scholen,

hoogescholen, rechtbanken, enz. Hun staatsregeling en hunne wetgeving

werden in 1859 door de pers publiek gemaakt. Beiden zijn in een eenigs-

zins ruwen vorm opgesteld, doch bevatten een aantal goede bepalingen.

De staatsregeling dagteekent van het jaar 1827 en geeft als haar doel

aan: handhaving der gerechtigheid, instandhouding van maatschappelijke

orde, bevordering der algemeene welvaart en verzekering der vrijheid.

Alleen Cherokee-Indianen bezitten het burgerrecht, aan negers is de toe-

gang tot den staat ontzegd en kinderen, die van vaders- of moederszijde

van negers afstammen, kunnen niet tot het bekleeden van staatsambten

geroepen worden. Niemand mag een ambt bekleeden, die niet aan God

gelooft en aan een vergelding van goed en kwaad in een volgend leven.

De rechtspraak met gezworenen is gewaarborgd. De opvoeding door

middel van scholen wordt als een eerste vereischte beschouwd. Het huwelijk

is verklaard heilig te zijn en aan blanken, die in het gebied leven, is het

verboden meer dan eene vrouw te hebben.

Andere belangwekkende bepalingen zijn deze : De man mag niet be-

schikken over het eigendom der vrouw ; geen uitgever van een dagblad

mag iets mededeelen, wat aanleiding kan geven tot publiek schandaal ; de

weezen der natie worden op algemeene kosten opgevoed. De echtscheiding

is door de wet van 1847 zeer moeielijk gemaakt.
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De politie bestaat uit de zoogenaamde lichte ruiters, die ieder hebben te

arresteeren, die zich schuldig maakt aan moord en brandstichting.

De natie bezit 500 houten huizen en 8500 hutten. In 1872 wonnen

zij 2925000 schepel koren, 97500 schepel tarwe en 80000 schepel aard-

appelen. Dat is dus meer dan 18000 menschen in een jaar kunnen ver-

bruiken, zoodat er voor den uitvoer nog overblijft. Toch is bij hen de

veeteelt van meer beteekenis dan de landbouw. Zij fokken rundvee en

varkens aan, paarden in menigte, maar vooral veel schapen.

Zij bezitten tegenwoordig zestig scholen, die zeer geprezen worden en

bij besluit van den Nationalen Raad is in 1875 een weeshuis opgericht.

De door hen gesloten verdragen brachten hen niet in het bezit van ka-

pitaal, doch de Vereenigde Staten stelden een fonds voor hen beschikbaar

ten bedrage van 163.3627 dollars, dat voor hen beheerd wordt door den

bondssecretaris voor binnenlandsche zaken.

Wat aangaat de overige stammen, die het Indianen- gebied bewonen, zoo

vormen ook de Choctaws en de Chickasaivs dergelijke staten met een eigen

bestuur. De Choctaws, 16000 man sterk, bezitten 6688600 acres in het

zuid- westelijk deel van het Indianen-gebied en de Chickasaws, ten getale

van 6000, beschikken over 4377000 acres, die ten oosten van het grond-

gebied der Choctaws gelegen zijn. De Creek-Indianen, die oorspronkelijk

in Alabama en Georgië woonden, zijn 12295 man sterk en bezitten 3215498

acres in bet oosten en het midden van het gebied. Zij staan in ontwikkeling

achter bij de bovengenoemde »natiën'', doch maken in dit opzicht snelle vor-

deringen. Onderlinge twisten, die zoo hoog liepen, dat het departement

van binnenlandsche zaken zich genoodzaakt zag een commissie vaa onder-

zoek tot hen af te vaardigen, hebben storend gewerkt. De kleinere stam-

men, die zich in het Indianen- gebied gevestigd hebben zijn : de Seminolen,

2398, met 200000 acres. Bij vergissing namen zij land in bezit, dat aan

de Cherokeezen behoorde, wat tot een reeks van moeielijkheden aanleiding

gaf. Een groot deel van dezen stam was van uit Florida herwaarts over-

gebracht. Nu volgen de Senecas, 214, met 44000 en de Pawnees, 90,

met 24960 acres. Deze beide stammen zijn uitstekend goede landbouwers.

De Gnapaivs zijn de eigenlijke inboorlingen dezer streek. Zij zijn 240 man

sterk en bezitten 104000 acres, doch verkeeren in een zeer berooiden toestand.

De Ottawa's, Peoria's, Katashia's, Wea's, Plankeshaws exi Wyandotte^sz^n

kleine stammen, elk slechts een paar honderd man sterk. De Potawa-

tomier's verlieten hun gebied in 1861, werden burgers der Vereenigde

Staten, trokken het Indianen-gebied binnen en verkregen 30 vierkante

mijlen grond. Later verkreeg elk huisgezin 160 acres en elk eenloopend

persoon, boven de 21 jaren, de helft. Talrijker zijn de stammen der Sacs

en Fosces, die 483840 acres bezitten en de vereenigde ffiowa's Comanchen

en Apachen, met een grondgebied van 3549440 acres. Zij zijn nog te

eenenmale onbeschaafd en hebben slechts 100 acres in het zuid-weste-

lijk deel van het gebied in kuituur gebracht. Niet minder ruw zijn de

Arrapahoes en Cheyennen. Een deel dezer stammen zwerft rond ten zuiden

van het Indianen- gebied, in Texas, Nieuw-Mexico en Arizona. Daar be-

vinden zich ook talr^ke benden Apachen, die den aanleg van den Pacific-

spoorweg zeer bemoeielijkt hebben. Met de vermelding der Wasita's en



106

de landbouwende Caddons en Delawaren zijn alle stammen opgenoemd,

die zich in het Indianen-gebied gevestigd hebben.

Al deze stammen trekken van de regeering der Unie eenig jaargeld

of genieten op andere wijze ondersteuning.
'

Wat de Indianen in Californië aangaat, werd reeds voor vele jaren ge-

meld, dat zij door het overmatig gebruik van rum en allerhande ziekten,

hun geheelen ondergang met rassche schreden tegemoet gaan.

Voor het overige wordt de uitroeiing der roodhuiden stelselmatig en met

ernst ter hand genomen. De nederzettingen der blanken, die in de streken

gelegen zijn, waar de Indianen nog rondzwerven, vinden hun voornaamste

middel van bestaan in den verkoop van vuurwater aan den rooden man.

Zooals bijna alle natuurkinderen, is hij hartstochtelijk verslaafd aan dezen

drank, die zijn gestel geheel sloopt. Gaan de zaken echter niet best dan

begint men de naburige Indianen te bestryden en al spoedig weet men het

zoo te plooien, dat zulk een op zich zelf staande strijd in een Indianen-

oorlog overgaat. Heeft men het zoover gebracht, dan brengt het belang

der blanken, die ammunitie, mondbehoeften, enz. aan het leger leveren,

mede, dat de oorlog eenigen tijd duurt, opdat hun de gelegenheid tot het

maken van goede zaken niet te spoedig ontnomen worde.

Ofschoon het ontegenzeggelyk waar is, dat de blanken meestal de schuld

dragen van de verderfelyke Indianen-oorlogen, aan de andere zijde valt

het niet te ontkennen, dat het natuurlijk karakter der Indianen van zelve

tot talrijke botsingen aanleiding geeft. De Noord-Amerikaansche Indiaan

is voor ons een zeer eigenaardig mensch, die geheel anders voelt en denkt

dan wij en zich volstrekt geen denkbeeld kan vormen van de beschaafde

Europeesche levenswijze. Zijn onmenschelijke wreedheid is voor ons de

meest terugstootende zjjner karaktertrekken. Van zijn jeugd af aan ge-

went zich de Indiaan aan het verdragen der hevigste lichamelijke pijnen,

zonder de geringste klacht te uiten. Zijn gevoel voor het Igden van an-

deren is geheel verstompt, en het leven van een medemensch bezit in zijn

oog even weinig waarde als zijn eigen leven. Die geringschatting van het

leven is een der grootste hinderpalen tegen het invoeren van beschaving,

daar deze juist de hoogste waarde aan een menschenleven toekent. Zij is

de oorzaak, dat ook de schijnbaar beschaafde Indianen telkens tot hun

vorige gruweldaden vervallen.

Een uitvloeisel van die wreedaardige inborst is de gewoonte van het

scalpeeren of het aftrekken van de schedelhuid bij levende menschen,

een gewoonte, die uitsluitend bij de Indianen van Noord-Amerika voor-

komt. Bijna nooit overleeft een slachtoffer deze vreeselijke operatie. Echter

heeft zich dit geval eenige jaren geleden voorgedaan met een telegrafist

op den Pacific-spoorweg, zekeren WiHiam Thompson, zoodat deze martelaar

heeft kunnen mededeelen, hoe het scalpeeren in zijn werk gaat. Hij deelt

daaromtrent het volgende mede: «Mijn vijand haalde zijn mes uit, gaf mij

daarmede een stoot in den hals, wond mijn haar om zijn vinger en begon

toen zagende en hakkende mijn scalp af te stroopen. Ofschoon de pijn bijna

onduldbaar was en ik er meer dan half door bedwelmd was, begreep ik toch,

dat het zaak was mij rustig te houden. Het duurde ongeveer een half uur

eer hij aan den linkerslaap de laatste snede toebracht. Toen gaf hij een
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ruk, omdat de scalp nog een weinig vast zat. Op dat oogenblik dacht ik,

dat het leven mij ontvlood
;
geen pen kan beschrijven, wat ik uitstond.

Ik had een gevoel alsof mijn geheele hoofd was afgesneden. De Indiaan

sprong intusschen weder in den zadel en galoppeerde weg. Maar hij was

nog slechts weinige schi-eden van mij verwijderd toen ik zag, dat hij mijn

schedel liet vallen. Ik maakte er mij spoedig meester van en verborg

hem zoo snel mogelijk."

Om deze sombere mededeeling met wat vroolijker trekken te besluiten,

willen we een paar voorbeelden aanhalen van de parten, die de natuur

somtijds den «beschaafden" Indiaan speelt. Of de beschaving, die de ge-

heele wereld doordrongen is, zich ook tot de Indianen uitgestrekt heeft,

behoeft men waarlijk niet te vragen, wanneer men maar let op de pa-

pieren vadermoorders, waarmede zij pronken, wanneer zij de steden der

bleekgezichten bezoeken. «Kort geleden", zoo verhaalt een Amerikaansch

blad, «slenterde zulk een roode wandelaar door de straten van Watertown

en klaarblijkelijk liet hij zich niet weinig voorstaan op zijn fashionable

kostuum. Hij had een zijden cilinderhoed op van onberispelijken vorm, droeg

een keurige jas, vest en pantalon
; handschoenen, wit papieren boord a la

Byron en een zwarte stropdas. Slechts een ding ontbrak er aan zijn

kostuum — hij had geen hemd aan.

Een dagblad, te Montana verschijnende, wijdt aan de nagedachtenis van

het onlangs gestorven hoofd der Washoe-Indianen de volgende regels :

»Het was een goede, oude, roode, doch zeer smerige huid. Hg bezat een

maag, die alles verdragen kon. Zijn eerbied voor de \vaarheid was alge-

meen bekend, hij ging haar steeds uit den weg. Hij stierf ab intestato.

Zijn nalatenschap bedraagt .... twee schoenen."

Het is algemeen bekend, dat de maatschappelijke toestanden van eenig

land afhankelijk zijn van het volkskarakter zijner bewoners, want elk ras

bezit op het punt van zedelijkheid en wetVöegelijkheid, zijn eigen denkbeelden.

Waar, zooals in de Vereenigde Staten, verschillende menschenstammen

onder elkaar leven, kan het niet anders of er ontstaan zeer eigenaardige

maatschappelijke toestanden. Want terwijl de tegenstrijdigheid van denk-

beelden en beschouwingen aan de eene zijde aanleiding geeft tot botsingen,

zoo zal aan de andere zijde de onvermijdelijke vermenging van rassen ook

een vermenging van bovengenoemde begrippen ten gevolge hebben. We
hebben reeds aangetoond, hoe zich in Noord-Amerika langzamerhand een

nieuw ras vormt en hoe het type van den Noord-Amerikaan meer en meer

nadert tot dat van den neger, 't Schijnt echter, dat daarbij het voormalig

Europeesch element, dat zich met het Indiaansche vermengt, de overhand

behoudt. Immers de gevolgen dier vermenging in het westen en zuiden,

waar meestal Spaansch bloed op den voorgrond treedt, zijn geheel en al

verschillend van die in het noorden en oosten, waar zich Angelsaksische

en Germaansche stammen gevestigd hebben.
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Sedert onheugelijke tijden heerscht bij de Indianen het gebruik om hunne

vrouwen (squaws) te koopen. De nieuwe veroveraars schikten zich al

spoedig naar deze gewoonte, alleen met dit verschil, dat zij de vrouwen

nog liever stalen dan kochten. De vermenging van het blanke ras met

het roode, gaf het aanzijn aan de Mestiezen.

Hun ontwikkeling is zeer gering. Slechts zeer weinigen hebben het

zoover gebracht, dat zij kunnen lezen en schrijven. Nog geen tweede

deel kan zich op een wettige geboorte beroemen, want in den regel achten

de blanken het beneden zich, de squaws te huwen. De weinige hersens,

die ze nog hebben, worden door bijgeloof beneveld. Zich zelf bewust van

noch tot de rooden, noch tot de blanken te behooren, koesteren zy een

diepe verachting voor den stam hunner moeders en dragen dien hunner

vaders een glocienden haat toe. De ondeugden van de beide rassen be-

zitten zij in ruime mate. Trots en wreedheid erven zij van hun Spaansche

vaders, traagheid en zedeloosheid van hun Indiaansche moeders. Deze

ellendige kleui'lingen hebben veel meer onheil gebracht over Californië, dan

de roodhuiden zelve. Naarmate echter de beschaving vorderingen maakt,

naarmate steden verrijzen en landerijen bebouwd worden, trekken zich de

kleurlingen in de bosschen terug, om dezen slechts van tijd tot tijd te ver-

laten, ten einde hun struikrooverswerk uit te oefenen. Zij zijn het vooral,

die de zoogenaamde »gevaarlijke volksklasse" in het «verre Westen" vol-

tallig houden, welke de verwaarloosde rechtstoestand dier streken het werk

gemakkelijk maakt.

Echt karakteristiek is de volgende gebeurtenis, die een tiental jaren

geleden in Nieuw-Mexico heeft plaats gehad. Op zekeren dag wandelde

zekere kleurling, die den Indiaanschen bijnaam Cherokee-Bill droeg, met

een blanke. Op eenigen afstand zag hij iemand, die dood kalm zijns weegs

ging. Tot niet geringe verbazing van zijn metgezel, sprak Cherokee-Bill

plotseling : »Ik heb van daag bepaald behoefte iemand neer te schieten

en 't zou me goed doen, dien kerel daar ginds in het zand te zien

bijten." Nauwelijks had hij dit gezegd of hij schoot den armen man op

de plaats neder. Niemand dacht er aan Cherokee-Bill over deze schanddaad

te bemoeilijken. Eerst veel later, nadat hij nog tal van andei'e misdaden

had bedreven, onderging hij zijn rechtvaardige straf.

Vooral aan de grenzen is het een algemeen erkend feit, dat doodslag

van een mensch als een minder zware misdaad wordt beschouwd dan

het stelen van runderen, 't Laatste wordt dan ook veel strenger onder-

zocht en veel zwaarder gestraft. Texas is op het punt van veeteelt de rijkste

staat der geheele Unie, maar tevens is er geen staat, waar zooveel wette-

loosheid heerscht. De zoogenaamde veehandel der Comanchen brengt den

veehouder een onnoemelijke schade toe. Die handel bestaat namelijk daarin,

dat de Indianen groote kudden vee wegvoeren, om dezen te verschacheren

aan hun blanke handlangers in Nieuw-Mexico, die ze op hun beurt met

groote winst verkoopen in Colorado en Kansas. De regeering heeft het in

de hand aan die dieverijen een einde te maken. Daartoe behoefde zij niets

anders te doen, dan te bepalen, dat kudden vee alleen op bepaalde plaatsen

over de grenzen mochten worden gedreven. Daar konden dan staatsbe-

ambten de gelei-biljetten nazien. Daar echter niets van dat alles plaats
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had, namen de bedreigde veehouders zelve de zaak ter hand en richtten een

gewapende ruiterij op, onder aanvoering van John Hitsen, die zelve her-

haaldelijk en voor belangrijke waarde bestolen was. Deze ruiterij draagt

den naam van haar aanvoerder. Zonder daartoe eenige bevoegdheid te

bezitten, houden deze ruiters de kudden vee aan, waar en wanneer zij

dezen ook aantreffen. Zij dragen een register bij zich van de brandteekens,

waarmede het vee van meer dan 300 veehouders gemerkt is. Draagt het

vee een dezer teekens, dan verlangen zij inzage der gelei-biljetten. Zijn

deze niet in orde, dan maken Hitsons ruiters zich van de gemerkte beesten

meester. Hebben zij op die wijze een groote kudde bij elkander gebracht,

dan worden zij over de grenzen gebracht en verkocht. De helft der op-

brengst van dezen verkoop wordt uitgekeerd aan de eigenaars der gemerkte

beesten, de andere helft blijft het eigendom van Hitsons ruiters.

Ofschoon de noodzakelijkheid van zelfverdediging aan deze inrichting ten

grondslag ligt, kan het niet anders of zij moet tot groot misbruik aanlei-

ding geven en werkelijk wordt daarover dikwijls luide geklaagd.

In het kleine stadje Loma-Pardo eischten op zekeren dag vier of vijf man van

Hitsons gevreesd corps, de uitlevering van een kudde, die den vorigen dag

aldaar was aangekomen. De inwoners verklaarden echter, dat het vee het

eigendom was van eerlijke en achtenswaardige handelaars, die zich ten

volle konden rechtvaardigen en weigerden het uit te leveren. Met be-

dreiging om in grooter getale terug te komen trokken de ruiters af. En

werkelijk verschenen zij den volgenden dag, ongeveer veertig man sterk en

begonnen onmiddellijk het vee weg te drijven. Een paar der aanzienlijkste

bewoners der stad protesteerden tegen deze handelwijze. De ruiters schoten

beiden onmiddellijk neder en dit verspreidde zulk een schrik onder de inwo-

ners, dat allen zich in hunne huizen terugtrokken en deze niet verlieten voor

al het vee weggevoerd was en de gevaarlgke gasten zich verwijderd hadden.

Het gevolg dezer noodlottige gebeurtenis was, dat sommigen dezer schaar,

die anders in volle vrijheid het land doortrokken, later op het grondgebied

van Loma-Pardo in hechtenis werden genomen en naar de staatsgevangenis

van Las Vegas werden gevoerd. Deze gevangenis is een veel sterker ge-

bouw, dan de meeste grensforten. Zij heeft echter een zeer zwak punt.

De cipier namelijk heeft slechts een inkomen van / 50 per maand, dat hem

bovendien nog uitbetaald wordt in bankpapier zonder waarde, 't Spreekt

van zelve, dat alle gevangenen ontvluchtten. En nu zwerven zij weder als

te voren vrij door het land, als waren zij de eerlykste en braafste menschen.

Ten hoogste vermijden zij de nabijheid van Las Vegas.

En hiermede hebben wij een punt aangeroerd , dat ons een troosteloos beeld

oplevert van den rechtstoestand of althans van de handhaving der gerech-

tigheid in het verre Westen. Ontvluchting van gevangenen en dat onder

de zonderlingste omstandigheden zijn in Amerika aan de orde van den dag.

De gevangenissen aan de grenzen zijn de bitterste parodie op het gevan-

genwezen. Een kind kan daaruit ontkomen. In vele steden is er zelfs

volstrekt geen localiteit om misdadigers in verzekerde bewaring te houden.

Overal elders zou zulk een gemis zwaar gevoeld worden. In de staten

der Unie echter is moord niets anders dan een vergrijp en vaak genoeg

gebeurt het, dat een wegens moord veroordeeld misdadiger eenvoudig wordt
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aangezegd naar zijn woonplaats terug te keeren, otn te beproeven of hij

daar wellicht een onderkomen kan vinden in de een of andere gevangenis.

Daar waar geen gevangenis bestaat, loopt de misdadiger in vrijheid rond.

Alleen staat hij onder opzicht van een gewapend beambte, die hem dag

noch nacht verlaat. Zeker een armzalige compensatie van gevangenschap

!

Dat volledig gebrek of de onvoldoende toestand van het rechterlgk

gezag is een karakteristiek en tegelijk zeer <3roevig kenmerk van het wes-

telijk grondgebied. Wel heeft er, na elke misdaad, een soort van rechterlijk

verhoor plaats, doch den afloop daarvan kan men met de meest mogelijke

zekerheid voorspellen. Met de hoogere gerechtshoven is het niet beter

gesteld, zoodat men naar waarheid zeggen kan, dat in de hoofdstad van

Nieuw-Mexico nog nooit een moordenaar, krachtens een rechterlijk vonnis,

beeft terecht gestaan. ^.

Omtrent de vermenging van blanken en Indianen in het oosten en noor-

den en inzonderheid in Canada, luiden de berichten veel gunstiger. Pro-

fessor Wüson te Toronto zegt, dat men te veel over het uitroeien en te

weinig over het opnemen van Indianen spreekt. Hij bewgst, dat de

blanke indringers een goed deel Amerikaansch bloed in zich opgenomen

hebben en dat de sjjoren daarvan in alle standen der maatschappij worden

terug gevonden, 't Kost zelfs moeite een volbloed Indiaan te vinden.

Het gemengde ras echter, dat van de oorspronkelijke bezitters van den bodem

afstamt, bezit naar zijn oordeel, een voortreffelijken aanleg. Meer en meer

bezit het vaste woonplaatsen. Daarvan is ten slotte het gevolg, dat zich

een nieuw ras vormt, dat ongetwijfeld veel karaktertrekken van den blanke

heeft, doch ook veel eigenschappen van zijn roode vaderen behoudt.

Zulk een vermenging is trouwens onvermijdelijk, overal waar een volk

bezit neemt van een onbewoond gebied. Menschen, die door zwaren arbeid

in hun onderhoud moeten voorzien, kunnen in den regel hunne vrouwen

niet medenemen. Ook Hepworth Dixon toont aan, dat zulk een toestand

noodwendig een gemengd ras moet doen ontstaan. Zijn oordeel over dit

gemengde ras is echter veel minder gunstig. Hoe dit ook zij, 't staat on-

omstootelijk vast, dat het ontstaan van een enkel gemengd ras de einduit-

slag moet zijn van het ethnisch proces, dat in Amerika plaats heeft en

dat de bevolking der Vereenigde Staten binnen betrekkelijk korten tijd in

dit gemengde ras zal zijn opgegaan. De taal der Noord-Amerikanen levert

het bewijs voor deze geleidelijke herschepping van het volk.

Houdt men deze waarheid in het oog, dan vindt men een natuurlijke

verklaring voor menig verschijnsel op maatschappelijk gebied in de Unie,

dat anders voor de Europeanen geheel onbegrijpelyk blijft.

Voor alles behoort hiertoe een zekere ruwheid van karakter, die ook in

de oostelijke staten wordt waargenomen en niet weinig bijdraagt tot de

steeds toenemende onveiligheid van personen en goederen. Er gaat te New-

York bijna geen dag om, waarop niet pistool of mes een menschenleven

velt of een onbeduidende vechtpartij met moord en doodslag eindigt.

In alle groote steden der Unie hebben herhaaldelijk moorden plaats. Doch

de moordtooneelen, waarvan New-Yorks straten getuige zijn, dragen een

bepaald karakter. In negen van de tien gevallen is de aanleiding tot deze

J. Cliambers Jotiinal. No. 538 vora 18 April. 1874, S. 244—247,
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zich telkens herhalende gruweldaden van de laagste soort. Ongetwijfeld

is de algemeen vei'spreide gewoonte om messen te dragen een der oor-

zaken van het veelvuldig voorkomen van deze soort van doodslag. Maar

den voornaamsten grond vindt men in de droevige waarheid, dat men op

dergelijke gruweldaden de wet niet in al hare gestrengheid toepast. Hij,

die in Amerika een moord begaat, heeft negen kansen tegen een, dat hij

öf in 't geheel niet gestraft wordt, öf wel met een geringe boete, die vol-

strekt niet tot een waarschuwend voorbeeld strekken kan, noch hem beletten

zal zich bij de eerste gelegenheid de beste op nieuw aan de zelfde misdaad

schuldig te maken.

Deze vei-regaande achteloosheid tegenover brutaal geweld, wordt voor 't

overige den Amerikaan van kindsbeen af ingeprent. Op zeer jeugdigen

leeftijd laat men de kinderen in den familiekring gesprekken aanhooren,

die zij volstrekt niet hooi'en moesten. Een bejaard geestelijke uit Canada

— om een enkel voorbeeld te noemen — deelt het volgende mede. Op zekeren

dag bi'acht hij een bezoek aan een dame. Men liet hem in de spreekkamer

en zond een vierjarig meisje by hem, om hem bezig te houden, terwijl

de vrouw des huizes haar toilet maakte. Het kind knoopte met den

geestelijke een gesprek aan en vertelde hem onder anderen, dat zij een

parodie had gemaakt op Kingsley's lied »de drie visschers." Bij ongeluk

had zij echter het manuscript in het vuur laten vallen. »Hoe jammer,"

antwoordde de geestelijke, )~>ware ik het vuur geweest, ik zou zoolang

hebben opgehouden met branden, tot gij er het papier hadt uitgehaald."

»Neen, Heer Pastoor," hernam het veelbelovende kind, ))dat zoudt gij niet

hebben kunnen doen. Want, weet gij, de natuur blijft altijd natuur en

hare wetten zijn onveranderlijk." De geestelijke kon geen woord meer uit-

brengen.

Onder de Duitschers in Amerika is de verhouding tusschen ouders en

kinderen veel natuurlijker.

Ook de steeds toenemende wanverhouding tusschen de beide geslachten

is zeer treurig. Bijna overal in de Unie heerseht bepaald gebrek aan

vrouwen. Volgens de volkstelling van 1870 waren er bijna een half mil-

lioen mannen meer dan vrouwen.

Daar komt nog bij dat, gedeeltelijk tengevolge van de zorgvuldige in-

tellectueele opvoeding der meisjes, verreweg de meesten een zeer onrustige

natuur hebben. Cutherina C. Becker heeft onder den grooten kring harer

bekenden in de Unie slechts tien gehuwde vrouwen leeren kennen, die

volkomen gezond en krachtig waren. De maatschappelijke verhouding tus-

schen de beide geslachten is van deze omstandigheid gedeeltelijk de oorzaak,

gedeeltelijk een gevolg. Is in Europa de huisvader in den regel het hoofd

van het gezin, in Amerika is het omgekeerde het geval. De vrouw is de

gebiedster
; eiken morgen zendt zij den man met een mandje aan den arm

naar de markt om groente en vleesch te koopen. Zij neemt de weke-

lyksche verdienste van den man in ontvangst, opdat hij leere zich een

glas bier te ontzeggen, terwijl zij des te meer voor opschik besteden kan.

De man is hier bijna de slaaf van de vrouw, terwijl zij zich hoog boven

hem verheven acht. Ook is het ver beneden haar eenigen arbeid te ver-

1. Gaa. 1872. S. 705—706,



112

richten. Daarentegen geven vele vrouwen zich af met de hoogere politiek
en houden halfjaarlijksche vrouwen-congressen, die o. a. ten doel hebben
het stemrecht te verkrijgen. Daar de vrouw niets uitvoert, verslappen de
zenuwen, het lichaam wordt mager en zwak en de gelaatskleur bleek,
terwijl bij den man een vroegtijdige ouderdom invalt.

Niet minder bedenkelijk is het verschijnsel, dat door het Buremi van
opvoeding in zijn geschrift: the vital statistics of America in het licht is

gesteld, namelijk dat het aantal geboorten in Amerika van jaar tot jaar af-

neemt. En dit is niet in een enkele, maar in alle staten het geval. De
achteruitgang is algemeen en bestendig, even sterk in Arkansas en Alabama,
als in Massachusetts en Connecticut ; in Michigan en Indiana, als in Penn-
sylvanië en New-York. Een Amerikaansch gezin heeft ten hoogste een of

twee kinderen. Wel is bij de landverhuizers het aantal geboorten grooter

- bij Duitsche gezinnen loopt het van drie tot zes — maar toch blijft het

beneden dat van elk land in Europa, zelfs Frankrijk in zijn rampspoedigste

dagen niet uitgezonderd.

Wat hiervan ten slotte het gevolg moet zijn laat zich gemakkelijk be-

rekenen. Wanneer de toevoer van Europeesch bloed ophoudt — en hij

wordt al belangrijk veel minder - dan kan het niet anders of het blanke

element in Noord- Amerika gaat kwijnen. Dan zullen we bij de Angel-

saksers het zelfde zien gebeuren, wat in Midden- en Zuid-Amerika met de

Spaansche kreoolen heeft plaats gehad. Eeeds zyn bij de Amerikanen ge-

noegzaam bewijzen voorhanden van verbastering van het ras, want in dit

opzicht bieden verstandelijke hoedanigheden geen vergoeding voor het ver-

lies van lichamelyke krachten. De voornaamste kenmerken van vooruit-

gang van een ras zijn lichamelijke kracht en een gunstige verhouding tus-

schen geboorten en sterfgevallen.

Behalve andere verkeerdheden hebben in dit opzicht vooral twee dingen

een hoogst nadeeligen invloed : het steeds toenemend misbruik van opium en

van whisky (brandewijn). Wanneer de ethnograaph zijn blik laat wyden

over de talrijke stammen en rassen, die onze planeet bewonen, dan zal hij

te nauwernood een enkel volk kunnen aanwijzen, dat niet een of ander

opwekkend middel bezit en zich zelve op de een of andere wijze in een

toestand van dronkenschap brengen kan. Is over 't algemeen, voor zoover

het onderzoek reikt, de dronkenschap een soort van physiologisch ver-

schijnsel, dan is het niet meer dan natuurlijk, dat ook den Noord-Ame-

rikaan zulk een bedwelmend middel niet ontbreekt. Meer echter dan eenig

ander beschaafd volk hebben zij zich aan den sterken drank verslaafd. In

den staat New-Tork bestaat zelfs een asyl voor dronkaards, waarin zij niet

alleen een onderkomen vinden, maar waar bovendien voor hun zedelijke

verbetering zorg gedragen wordt.

Om de steeds meer om zich heengrijpende zonde der dronkenschap te-

gen te gaan, werden een aantal matigheidsgenootschappen opgericht, die

op een geheele afschaËBng van het gebruik van alcoholische dranken aan-

drongen. Hoe prijzenswaardig hun streven ook zij, de matigheidsapostelen

gingen te ver, waar zij wilden, dat het verkoopen van spiritualiën door

de wet zou verboden worden. Tot dusver had dan ook geen der pogingen

om het gebruik met geweld tegen te gaan, een duurzaam gevolg. Integen-







deel het wekte reactie bij de openbare meening. In het begin van 1074

trad eindelijk de matigheidsepidemie als een ware zielsziekte onder de vrou-

wen op, 't eerst in Obio. Bij hoopen verzamelden zij zich voor elke her-

berg, richtten een tabernakel op en begonnen te bidden en te zingen, net

zoo lang , totdat de herbergier ten slotte beloofde zijn inrichting te zullen

sluiten en geen alcoholische dranken meer te zullen verkoopen. 't Spreekt

van zelve , dat die belachelijke waanzin op niets uitliep. Na verlooj) van

weinige maanden bloeide de handel in spiritualiën sterker dan ooit te voren,

vooral onder de Duitschers, die zich trouwens krachtig tegen die beweging

hadden verzet. Intusschen bepalen de laatsten zich over het algemeen tot

het meer onschuldige bier. ^.

Eindelijk is het steeds toenemend getal zelfmoorden in de Vereenigde

Staten een somber verschijnsel, 't Heeft byna den schijn, alsof men hier

met een epidemie te doen heeft. ^.

In de Noord-Amerikaansche republiek bestaan geen standen, op verschil

van geboorte gegrond. De wet verbiedt het verleenen van adellijke titels.

Van daar dat er op een belachelijke wijze jacht wordt gemaakt op andere,

vooral militaire titels. Alle Amerikaansche burgers genieten gelijke staat-

kundige rechten. Overigens hebben de bui'gers van eiken staat recht op

alle vrijheden en voorrechten der overige staten.

Volgens de wet bestaat in de Vereenigde Staten volkomen godsdienst-

vrijheid, doch wordt de Christelijke kerk — in tal van secten verdeeld

— als staatsgodsdienst beschouwd. Een nationale godsdienst bestaat er

niet, wel een oneindige menigte van gezindheden. In dat opzicht heerscht

er een ware Babylonische spraakverwarring. Deze wordt nog vermeerderd

doordien van tijd tot tijd nieuwe godsdiensten te voorschijn komen en er

over 't algemeen nog al heel wat godsdienstijver gevonden wordt.

De beruchte Henry Ward Beecher, die in Brooklijn zijn schandelijk be-

roep uitoefende en de kleur van het haar en het dragen van pruiken uit

een christelijk oogpunt beschouwde en daarover predikte, verdiende met dezen

humbug een jaarlijksch inkomen van / 50000—-/'GOOGO. Om zijn inkomen

nog wat hooger op te voeren, begon de brave man ook het dogma van het

vrije huwelijk te prediken. Niemand zou hem dit belet hebben, ware 't

niet, dat een zijner vrome hoorders zijn leer in praktijk had gebracht en

zich door zijn edelen zielsverzorger met een tweede vrouw in den echt had

laten verbinden. De wettige echtgenoote diende een aanklacht in bij de

rechtbank en het gevolg was, dat de »Reverend" Beecher tot het betalen

eener geldboete veroordeeld werd.

Intusschen heeft het Protestantisme, dat ook door de eerste Europeesche

landverhuizers werd beleden, een overwegenden invloed op het land uit-

geoefend. De Amerikaan, vooral de ingeborene van Nieuw-Engeland, de

1. Ausland. 1874. No. 25. S. 4«8—493.
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»'S'ankee," was tot voor korten tgd een bgna even dweepziek Protestant

,

als de Ier een Katholiek is. Hij draagt het Katholicisme, dat hij nooit

anders noemt dan Papisme, een volkomen haat toe en heeft er meer af-

keer van dan van het heidendom. Nog heden ten dage kan men, in bijna

alle in de Engelsche taal geschreven bladen, bij het dozijn advertentiën aan-

wijzen, waarin dienstmeisjes gevraagd worden, met de bijvoeging »No Ca-

tholics need applv" (Katholieken behoeven zich niet aan te melden). En
dat terwijl er bepaald gebrek is aan dienstmeiden. ^

Eerst in den laatsten tgd is de ongunstige gezindheid tegen de Katho-

lieken, die lijnrecht in strijd was met de wetgeving der Unie, wat vermin-

derd. Maar de opmerkelijke uitbreiding, die het Katholicisme gedurende de

laatste jaren heeft verkregen, heeft in menige streek — en vooral in Ohio —
een reactie van de zijde der Protestanten in het leven geroepen en de oude

kreet »iVb Papenj dreigt opnieuw gehoord te zullen worden. Bovendien

wordt uit deze godsdienstige twisten staatkundig kapitaal geslagen. De repu-

blikeinen, meestal Protestanten, ijveren tegen het voortdringen der papisten

en trachten op die wijze hun staatkundige tegenstanders, die voor het

meerendeel het Katholicisme belijden, impopulair te maken.

Over het buitenge cneen snel voortdringen van het Katholicisme in een

zoo streng protestant land, werd in 1873 uit New-York 't volgende me-

degedeeld: »Onder de leiding der Jezuiten beeft de Katholieke Kerk het

in sommige staten reeds zoover gebracht, dat haar eigendom, in naam het

eigendom van den bisschop, vi'ij van belastingen is. Zij heeft den bijbel

uit de volksschool verdrongen, ofschoon de staatsregeling het gezag des

bijbels erkent, door te bepalen, dat de burgerlijke eed op den inhoud des

bijbels afgelegd moet worden. Zij heeft Katholieke scholen opgericht en

zelfs gedaan gekregen , dat haar een gedeelte van de opbrengst der zoo-

genaamde schoolbelasting is uitgekeerd geworden, wat aan de Protestanten

voor hunne scholen niet gelukt is. In een woord, de Katholieke kerk

weet zich door den invloed, dien zij in alle standen onzer maatschappij uit-

oefent, eene reeks van voorrechten te verwerven en later durft het recht-

zinnige volk het niet meer wagen hieraan te raken. Voor het echter

zoover komt, dat de Katholieke Kerk zich in dit land als de heerschende

beschouwen kan, moet er nog een harden strijd gestreden worden en tot

het voeren van dien strijd is de Methodisten-kerk als 't ware aangewezen."

Hieraan voegen we nog een opgave toe van het zelfde jaar 1873 , om-

trent het aantal monniken in de Vereenigde Staten. Dit bedraagt 3000.

't Talrijkst vertegenwoordigd zijn de Jezuiten, met 1100 leden en 20 col-

legiën. Daarop volgen de Benedictijners, met 300, de Dominicaners, met

230 en de Trappisten met 75 leden. Behalve dezen zijn er nog Augusti-

ners, Paulaners en Lazaristen. Het aantal nonnen is veel grooter en be-

loopt 7000, waaronder 3000 zusters van barmhartigheid.

Volgens den »New-Yorker Journal," bestonden er, in 't jaar 1873, in de

Noord-Amerikaansche Unie 127 kerkelijke secten, waarvan ieder voor zich

overtuigd is de waarheid te bezitten. De overigen dolen rond in een

labyrinth van dwaling. Volgens de telling van 1870, is het aantal leden

van alle kerken te zamen, over een tijdperk van 20 jaren, met 40Yq ver-

1. Beckcr. Die liuiidei ijiiliiiye liejniblik. S. 230.
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tneerderd, terwijl daarentegen hare eigendommen verviervoudigd zijn. De
Katholieken zijn in zielenaantal tweemaal sterker dan in 1850, hun ker-

kelijke goederen daarentegen zijn verzesvoudigd. Zij verkrijgen door land-

verhuizing voortdurend toevoer en wat de snelheid aangaat, waarmede zij

in aantal toenemen, laten zij zelfs de Methodisten achter zich, die overigens

alle andere secten overvleugeld hebben. De laatsten hebben, gedurende de

laatste 20 jaren, de waarde hunner bezittingen van 36 tot circa 180 mil-

lioen gulden opgevoerd. Van 1850—1860 wonnen zij aan ledental öO"'',,,

na 1860 slechts 4%. Daarentegen is het aantal Mormonen, in den loop

van 20 jaren, van lOOOO tot 87000 gestegen, terwijl hun bezittingen ver-

twintigvoudigd zijn. In het zelfde tijdsverloop hebben de Congregationa-

listen in zielenaantal 28"/^, in bezittingen 33°/^ gewonnen, de Ei^iscopalen

50°/o en 337o> De Kwakers zijn wel rijker geworden in geld , doch heb-

ben geen proselieten gemaakt. De Lutherschen zijn tengevolge van toevoer

uit Pommeren, Mecklenburg en Hannover 90"/^ sterker in zielental ge-

worden , doch de kerkelijke bezittingen zijn niet in de zelfde verhouding

toegenomen. De eigenlijke Hernhutters hebben geheel en al opgehouden

te bestaan ;
daarentegen verkeert de met hen na verwante Broedergemeente

in zeer bloeienden toestand. De Gereformeerden zijn, ook weder tenge-

volge van landverhuizing, driemaal talrijker en zesmaal rijker geworden.

De Shakers, die van krijgsdienst zijn vrijgesteld, hadden in weerwil van

hun zonderlinge godsdienstoefeningen, een sterken toeloop gedurende den

oorlog. Het aantal der Swedenborgianen is driemaal , hun bezittingen

zijn zesmaal grooter geworden. Nog talrijker zijn de Spiritualisten, terwijl

daarentegen de Unitaristen en Universalisten beduidende verliezen geleden

hebben. De Presbyterianen zijn wel rijker , doch niet talrijker geworden.

De Joden telden, volgens de volkstelling van 1850, 18000 zielen, met een

grondbezit ter waarde van ƒ960000. In 1870 waren deze getallen geste-

gen tot 78000 en 12000000. In 't geheel geeft de census 22000000

personen aan, die tot eenig kerkgenootschap beboeren, zoodat er ongeveer

17000000 menschen in de Unie als onkerkelijk staan opgeteekend.

Onder de hier genoemde secten, die allen uit het Protestantisme zijn

voortgekomen, zijn er eenigen , die als hoogst karakteristiek, een nadere

beschouwing verdienen. De geschiedenis der Middeleeuwen heeft ons de

herinnering bewaard aan zeer eigenaardige dwalingen op zedelijk gebied.

Toen in de I4e eeuw de Zwarte Dood in Europa verscheen, ontstond de

secte der zelfkastijders of geeselbroeders (Flagellanten). Geheel Duitschland,

Hongarije, Polen, Bohemen, Silezië en Vlaanderen betaalden schatting aan

deze dwaasheid. Op het einde der I4e eeuw brak een danswoede uit en

deze dweeperij greep zoodanig om zich henen, dat het tot ernstige bezorgd-

heid aanleiding gaf. Welnu, de Springers, Shakers en Sipiriten onzer da-

gen zijn bepaald afstammelingen dier Middeleeuwsche dansers en 't is op-

merkelijk, dat die geestes-epidemiën van onzen tijd nergens veelvuldiger en

krachtiger optreden dan in de groote en vrije republiek der Vereenigde

Staten.

De Shakers of '>sidderaars" vormden gedurende een geheele eeuw in

Amerika een bloeiend genootschap. De secte werd gesticht door zekere

Anna Lee, een Engelsche. Anna Lee was de dochter van een eenvoudigen
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vensonderhoud moest voorzien , maar werd daarentegen reeds op zeer jeug-

digen leeftijd met zielroerende visioenen en openbaringen begenadigd. Zij

begreep dezen niet en hare moeder, die zij om inlichting vroeg, trachtte

haar dergelijke gedachten uit het hoofd te pi-aten. Zij trouwde met zeke-

ren Abraham Stanley, kreeg vier kinderen , die allen spoedig stierven en

leefde zoo ongelukkig met haar man, dat deze haar gaarne toestond zich

aan te sluiten bij de secte, die later bekend werd onder den naam van

»Shakers.'^ Weldra stond zij aan het hoofd dier secte en was sedert be-

kend ouder den naam van »Moeder Anna." De voornaamste leerstellingen

eischen gemeenschap van goederen, den ongehuwden staat, vredelievend-

heid en scheiding van kerk en staat. Ten opzichte van het laatste punt

zegt de profeet : »Laten wij ijverzuchtig zijn op onze godsdienstige en staat-

kundige vrijheden en streven wij naar scheiding van kerk en staat, opdat

zij niet samenwerken om de rechten van hot volk te vernietigen. Laat

ons beginnen den bijbel uit de volksscholen te weren en den God der Jo-

den te verwijderen uit de grondwet der Vereenigde Staten."

Belangwekkender dan hun staatkundige theoriën zijn hun godsdienstige

begrippen. Op grond der door haar ontvangen openbaringen, leerde Moeder

Anna, dat Adams zonde daarin bestond, dat hij Eva gehuwd en daardoor

de wereld met een onwettige nakomelingschap bevolkt had. Verder ver-

kondigde zij, dat voor deze nakomelingschap de tijd gekomen was om tot

zelfmoord over te gaan , of dat althans de weinige braven onder de men-

sehen door hun voorbeeld moesten aantoonen hoe het raenschengeslacht

uitgeroeid moest worden. Hare latere volgelingen leerden, dat God een

dubbele natuur heeft, een mannelijke en een vrouwelijke en dat Christus de

incarnatie der mannelijke, zij die der vrouwelijke natuur des Allerhoogsten

was. Zij zelve schijnt deze leer niet verkondigd te hebben, doet ver-

genoegde zich te leeren, dat het huwelijk grove zonde was en daar op

die wijze de secte van zelve moest uitsterven, bleef haar niets anders

over dan nieuwe volgelingen aan te kweeken. Hierin slaagde zij steeds 't

best bij gelegenheid der zoogenaamde godsdienstige revivals, feesten tot

aanwakkering van het geloof, die ons vergunnen een diepen blik te slaan

op de dwalingen van den menschelijken geest.

Intusschen heeft de secte der Shakers ook haar beminnelijke eigenschap'

pen , die we niet verzwijgen mogen. Tegenwoordig telt zij in Amerika

achttien gemeenten , in 58 familiën verdeeld, die omstreeks 2400 zielen

tellen, en 't valt niet te ontkennen, dat zij met een zeldzaam goed gevolg

het communistisch stelsel doorvoeren. Ieder, die tot de gemeente toetreedt,

moet zijn geheele bezitting aan hare opzieners afgeven. Na verloop van

een proefjaar of zoo hij wil ook vroeger , kan hij ze ongeschonden terug

bekomen, evenwel zonder interest of zonder dat hij eenige belooning ont-

vangt voor den gedurende dien tijd verrichten arbeid. Doet hij dit niet,

dan wordt hij definitief lid van het genootschap. Hij is verplicht allen

arbeid te verrichten , die hem wordt opgedragen, een woning wordt hem

aangewezen, hij eet a,an de gemeenschappelijke tafel, ontvangt zijn klee-

ding uit den algemeenen voorraad en ziet nimmer geld, tenzij hij behoort

tot de weinigen, door wie het verkeer met de overige wereld onderhouden



117

wordt. De Amerikaansche Shakers houden zich meestal bezig met den land-

bouw en drijven alleen handel voor zoover dit noodig is om in hun be-

hoeften te voorzien. Hunne kleederen vervaardigen zij zelve. Op die wijze

zijn zij in staat zeer goedkoop hun geringe behoeften te bevredigen. Vleesch

gebruiken zij weinig en hun drank bepaalt zich tot slappe thee en

kofiSe. Hun voornaamste voedsel bestaat uit ooft en veldvruchten, brood

en melk, alles zelf aangekweekt en vervaardigd. Het celibaat wordt streng

gehandhaafd. Mannen en vrouwen mogen elkander bijna niet aanzien

,

behalve bij de gemeenschappelijke maaltijden en bij de zeer veelvuldige

godsdienstoefeningen. Ook by hun dansoefeningen komen beide geslachten

te zamen en wanneer de geesten dan te zeer op hen inwerken, geraken zij

in een soort van waanzinnige verrukking. Zeer dikwijls komt dit echter

niet voor. De jongere leden verlaten gewoonlijk reeds na eenige jaren

het familieleven der Shakers Het zedelijk karakter van deze zonderlinge

menschen is boven alle kritiek verheven.

In de Vereenigde Staten komen de secten als 't ware uit den grond op

en al die secten, die het communisme huldigen, behooren onder de groote

rubriek van het Hervormd Christendom. Onder de communistische secten

noemen we nog de bijna uitgestorven Eappisten- of Harmonie -gemeente
,

de Amana-gemeente of Inspirationisten en de Oneida-Perfectionnisten, over

welke laatsten Hepworth Dixon reeds wetenswaardige bizonderheden heeft

medegedeeld. ^. Eenige jaren geleden waren er nog slechts 283 perfecti-

onisten , doch met uitzondering van de Shakers, toonen zij de meeste le-

vensvatbaarheid. Zij streven naar de verbetering van het menschelijk ge-

slacht, zonder dit tot zelfmoord te veroordeelen. Daarbij verwerpen zij het

celibaat. Echter beschouwen zij als zondig het edele gevoel van liefde, dat

in de oogen der beschaafde volken het huwelijk heiligt.

De nieuwste secte van Amerika wordt wellicht gevormd door de Jeho-

va-menschen. Zij hebben hun zetel in Mocopin, in New-Yersey en hun

godsdienstoefeningen herinneren aan de flagellanten der Middeneeuwen.

Deze bestaan namelijk in zingen en dansen
,
waarbij zij de ledematen verwrin-

gen en allerhande sprongen maken. De geschiedenis van hun ontstaan is de

volgende. Hun tegenwoordige profeet, de landman Natbanael Merril, droomde,

terwijl hij onder een boom lag te slapen, dat hij kon vliegen. Deze droom

beschouwde hij als een openbaring. Daarom klom hij in den boom, be-

woog zijn armen bij wijze van vleugels, sprong naar beneden en daar hij

in omgeploegd land terecht kwam, kwam hij er ongedeerd af. Hierdoor

aangemoedigd klom hij ten tweedenmale in den boom en vloog weer met

het zelfde gevolg naar beneden. En toen het nu voor den derden keer weer

eveneens ging, beschouwde Nathanael Merril zich zelve als een werktuig

der Voorzienigheid. Schreeuwende en springende liep hij door het dorp,

zeggende, dat de heilige geest in hem gevaren was. Onmiddelijk brak een

godsdienstige epidemie in Mocopin uit. Alles sprong en danste en op den

volgenden Zondag kon de leeraar zijn oogen niet gelooven, toen de ge-

meente midden onder de preek allerlei bokkesprongen begon te maken. De

1. Charles Nordlioff. The communistic socielies of ihe Uniled States, from personal visit

and observation. London. 1875. 80.

2. Hepworth Üixon. New-America. Londoii. 1861. 80. 2e. prt.

id. Spiritual wives. Leipzig 1868. 80. 2e B'ic!.
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Jehova-menschen vormden zich tot een gemeente en begonnen aanhangers

te werven. Hun zondagviering is zeer streng ; zelfs mag er geen vuur
ontstoken of gekookt worden. Springen en dansen mag echter een ieder

naar hartelust. ^

Zoowel uit een maatschappelijk als uit een staatkundig oogpunt is echter

het meest belangwekkend godsdienstig genootschap de Mormonen of »hei-

ligen der laatste dagen," in Utah. Met hun opkomst is die van het land

van het groote zoutmeer onafscheidelijk verbonden. Zij vormen in waar-

heid een staat in den staat. Zij dweepen vurig met een bedrog, dat

voor ieder, die niet stekeblind is, duidelijk zichtbaar is, hebben half theo-

cratische, half democratische instellingen, staan niet alleen de veelwijverij

toe, maar j^rediken ze ook openlijk en paren een zeldzaam kras materia-

lisme aan een innig geloof aan den bijbel. Overal waar zich dit zonder-

linge volk heeft gevestigd, heeft het voorspoed gehad, ofschoon de leiders

slechts hun eigen belangzuchtige oogmerken najoegen. Dit alles maakte

reeds sedert jaren den opkomenden staat van het zoutmeer tot een aller-

belangrijkst verschijnsel voor allen, die belang stellen in de aangelegen-

heden der nieuwe wereld, 't Is een dwaalbegrip, dat de Mormonen een

ongeregeld en ruw leven zouden leiden. Integendeel, overal heerscht de

grootste orde. Bedelaars of dagdieven vindt men er niet en waar nog in

1847 een sombere woestenij lag, daar is thans door menschenhanden een

goed bebouwd landschap geschapen. De bevolking doet zich bedaard , ar-

beidzaam en vreedzaam voor. De vrouwen en meisjes hebben haar opge-

ruimdheid verloren , al hare trekken duiden onrust aan. De mannelijke

bevolking maakt een bevredigenden indruk, al verraadt zy ook over 't alge-

meen weinig verstandelijken aanleg. Al spoedig ontdekt men, dat zich hier

de maatschappij op geheel andere wijze ontwikkelt dan overal elders in

de Vereenigde Staten en ingericht is op een wyze, die aan niets minder

herinnert dan aan een republiek. Ongeveer 80000— 100000 werkzame,

onnoozele en op hun wijs vrome menschen dulden in hun leidslieden de

meest onbeteugelde losbandigheid en noemen de schatting, die zij dien

leidslieden betalen, offerhanden, die zij aan God brengen.

Joseph Smith , de stichter dezer sekte , werd op den 2 3 en Septem-

ber 1 805 te Sharon, in den staat Vermont geboren. Zijn vader was

een landbouwer. Ongeveer 46 jaar geleden verwierf hij zich in den staat

Nêw-Tork een aanhang, die hem uitgaf voor een van God gezonden profeet

of liever voor een tweeden Messias. Om aan zijn roeping een waas van

geheimzinnigheid bij te zetten, vertoonde hij koperen platen, waarop God

met eigenaardige letters zijn wetten gegraveerd zou hebben. Door middel

van steenen, die God hem in den droom had aangewezen, had hij dat schrift

ontcijferd. Volgens zijn verhaal waren die tafelen, korten tijd na de ver-

woesting van Jeruzalem, door den Joodschen held Mormon naar Amerika

overgebracht en daar begraven geworden.

Smith behield het Oude Testament in zijn geheel. Het nieuwe werd door

hem gewijzigd en verder voltooide hij den christelijken godsdienst door

mededeeling omtrent de meest verborgen zaken, die namelijk omtrent het

leven aan gindsche zijde des grafs. De nieuwe geloofsartikelen vatte hij

1. Wanderer vom S9 Juli. 1872,
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te zamen in het »Book of Mormon," waaraan de Mormonen een even groot

gezag toekennen als aan den Bijbel zelf. Hij omringde zich met twaalf

apostelen en door voorgewende wonderen en goed overlegde openbaringen,

die hij zeide van God zelve ontvangen te hebben, verzamelde hjj weldra

vele nieuwsgierigen om zich henen, waaronder ook enkele geloovigen, want

menig zwak hoofd voelde zipb door dien mev positieven godsdienst aan

getrokken.

Uit den staat Ohio verdreven, vestigden zich de Mormonen te Nauvoo

in Illinois, in streken, die nog geheel onontgonnen waren. Hier breidden

zij zich sterk uit en begonnen een grooten tempel te bouwen, die hen allen

bevatten kon. Inmiddels stelde Joseph Smith een staatsregeling op, die

hem een autokratisch gezag verleende. Ofschoon hij toenmaals nog tegen

de veelwijverij sprak en schreef, werden de Mormonen er toch van beschul-

digd en dit en andere zaken deed bij de bewoners van de beide Mississippi-

oevers vijandschap tegen hen ontstaan. Ten slotte werd Nauvoo door de

inwoners van Illinois en Missouri overvallen en op den 7<^" Juni 1844

werd de lynchwet op Joseph Smith toegepast.

Zekere Ridgon nam nu het voorzitterschap op zich, doch korten tijd

later gelukte het aan Brigham Young »den leeuw des Heeren," zooals zijn

geloofsgenooten hem noemden, zich van die waardigheid meester te maken.

Voorloopig trok hij met zijn volgelingen naar het westen op. Met groote

stoutheid trokken zij over den toegevroren Mississippi en zetten zich in Fe-

bruari in het westelijk deel van lowa neder. Van hier uit liet Brigham Young

verkenningen doen naar het verre westen, aan de overzijde van het Rotsge-

bergte en daar stichtte hij, op Mexicaansch gebied, de stad Salt-lake-City,

om aldus voor altijd van de zoo gehate heerschappij der Vereenigde Staten

bevrijd te zijn. Dit gebeurde in 1847 en nu trokken de Mormonen in een

groote karavaan door het toen nog geheel woeste Indianen-gebied, onder

tal van gevaren en ontberingen. Maar reeds in het volgend jaar werd

het tegenwoordig ütah-land, door de Mormonen, Desert genoemd, door

Mexico aan de Vereenigde Staten afgestaan en twintig jaren later trof het

de ramp dat de Pacific-Spoorweg zijn afzondering kwam verstoren. Daar-

door kwam het weer met de bewoonde wereld in aanraking en werd, sedert

dien tijd, weder een steen des aanstoots in de Vereenigde Staten.

Daar Young zich aan het volk had voorgedaan als opvolger van Joseph

Smith, nam hij daardoor de waardigheid van profeet aan. Volgens zijn

leer spreekt God door zijn mond tot zijn uitverkoren volk. Hij maakte er

aanspraak op de opvolger van Jezus Christus te zijn en de lagere volks-

klassen beschouwden hem als even machtig en heerlijk als de Heiland zelve.

Jezus was de eerste Messias, Joseph Smith de tweede en Brigham Young de

derde. Het oude testament heeft het grootste gezag en de meest gevierde aarts-

vaders zijn Abraham en David. Wel wordt nog altijd in Christus' naam

gedoopt, doch de Islam heeft evenveel, zoo niet meer overeenkomst met het

Christendom als het Mormonisme. Young breidde zijn gezag nog verder

uit en nam de polygamie onder de Goddelijke instellingen op, voorgevende

dat die instelling reeds voor negen jaren aan Joseph Smith was aanbe-

volen door een Goddelijke openbaring. Ook beweerde hij dat Joseph Smith

meer dan één vrouw gehad had. Dit werd evenwel door het gezin van
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den laatste tegengesproken, waardoor er in de kerk eene scheuring ont-

stond. De afvallige Josephiten werden vervolgd en weken uit tusschen 1864

en 1865, meestal naar lowa Eene andere scheuring, in 1 860 door Joseph

Morris te weeg gebracht, werd op bloedige wijze gestraft. Slechts enkele

zijner aanhangers gelukte het naar Idaho te ontkomen.

Volgens de leer van Brigham Toung bekleeden de mannen in het Paradijs

zeer verschillende rangen. Hoe me&r vrouwen en kinderen iemand gehad

heeft, des te grooter zijn zijn verdiensten op aarde, des te hooger zal zijn

rang in den hemel zijn. De vrouwen kunnen alleen door middel van

haar echtgenoot den hemel verwerven. Daarom is het voor elk meisje van

het grootste belang te trouwen. Heeft haar man meerdere vrouwen en heeft

zij ter wille van deze veel achteruitzettingen en krenkingen verdragen, zij

zal in den hemel een des te hoogeren rang bekleeden. Een stervend meisje

sluit op hét sterfbed nog een huwelijk, zoo mogelijk met een geestelijke,

omdat zij daardoor een hooger rang in den hemel verkrijgt.

Aan het hoofd van allen en alles stond Brigham Young. Hij was de

opperste rechter en hem vloeiden het grootste deel der tienden toe. Hij

alleen besliste wat hem en wat de kerk toekwam en van alles kreeg hij

het beste
;

hij had de beste fabrieken, boerderijen, mijnen enz. Hij gaf

alle ambten uit. Om hem in de regeering zijns volks bij te staan had hij,

behalve zijn twaalf apostelen, nog den raad der zeventigen in het leven ge-

roepen, in welken de bisschoppen en oudsten zitting hebben. Deze beoefenen

verder de meest winstgevende middelen van bestaan, zijn kooplieden, fa-

brikanten of herbergiers, hebben op die wijze de grootste inkomsten en dus

de meeste vrouwen. De onbemiddelde Mormoon heeft slechts ééne vrouw,

eerst wanneer hij in beteren staat komt, neemt hij een tweede. Somtijds

voorzien de vrouwen niet alleen in haar eigen behoeften en die harer kin-

deren, maar ook in die van haar echtgenoot. De meening echter, dat de

vrouwen alleen zouden werken en de mannen slechts toezien, berust op

een dwaling. Over 't algemeen kenmerkt zich de geheele secte door groote

werkzaamheid en ook in dat opzicht gaan de zoogenaamde oudsten met

een goed voorbeeld voor. Dezen, door Brigham zelve onderwezen, leeren

het volk, bevestigen het in zijn godsdienstig geloof en dragen zorg, zoowel

voor zijn geestelijk als stoffelijk welzijn. Zij ontvangen voor het bekleeden

hunner ambten geen bezoldiging, doch nemen zulk een voordeelige positie

in, dat zij deze kunnen missen. ^.

Weinige jai'en geleden is onder de heiligen der laatste dagen een nieuwe

scheuring ontstaan, die de profeet door banvloek en censuur te vergeefs

bestreden heeft. De statistiek wijst aan, dat er onder de 150000 inwoners

van den Staat Desert 5 a 10000 dissenters zijn, die de veelwijverij ver-

werpen.

Intusschen hadden de Mormonen reeds sedert lang een gevaarlijken vijand

in het Congres der Vereenigde Staten. Na de debatten van Februari 1870 werd

de Cullom-bill tot onderdrukking der veelwijverij slechts verdaagd. In het vol-

gende jaar besloot de regeering van President Grant eigenmachtig tegen

1. Berson. ïransatlaniisclie Streifzüge. S. 159—105.

R. voii ScMaginlweit. Die Mormonen oder die Heiligen vom jiingslea Tage von ihrer Enlstehung

bis auf die (iegeiiwarl. Cöln und Leipzig 1874. 80.
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de Mormonen op te treden. Daar het echter spoedig bleek, dat men, bij

den verwarden toestand der wetgeving in de Vereenigde Staten, langs wet-

tigen weg, niets tegen de Mormonen kon uitrichten, was de regeering

machteloos. In 1873 vatte Brigham Young het plan op met het meeren-

deel zijner heiligen Salt-Lake-City te verlaten, om in Arizona een nieuwe

volksplanting te vestigen. Ten gevolge van de ongunstige berichten, door

de pionniers der Mormonen uit die streken medegebracht, werd het plan op-

gegeven. Eindelijk werd in Juni 1874 de eerste slag tegen de veelwijverij

geslagen. Het Huis van Afgevaardigden nam het als Palaw-Bill bekende

wetsontwerp aan, waarbij bepaald werd dat rechters en gezworenen
,

die de veelwijverij huldigden, niet bevoegd waren, om zitting te nemen in

zaken waarbij polygamisten vervolgd werden. Het doel dezer wet is de

vrouw in bescherming te nemen, haar in geval van echtscheiding een recht-

matig aandeel van het vermogen te verzekeren , kortom haar lot te ver-

zachten , dat veelal en niet ten onrechte »vrouwen-slavernij'' wordt genoemd.

Intusschen schijnen de vrouwen van ütah de regeering weinig dankbaar te

zijn voor hare pogingen om de veelwijverij bij de Mormonen af te schaffen

en het vrouwelijk geslacht op te heffen uit den vernederenden toestand,

die daarvan het gevolg is. Integendeel is in het begin van 1876 een

smeekschrift aan het Congres gezonden, onderteekend door 22626 Mor-

moonsche vrouwen en meisjes. Daarin wordt aangedrongen op de opheffing

der wetten tegen de polygamie en tegen het opnemen van ütah als staat

der Unie. De vrouwelijke onderteekenaars verzekeren, dat geen enkele van

haar door overreding of geweld tot het onderteekenen is gedwongen en dat

het geen enkel meisje beneden de twaalf jaar is toegestaan haar naam er

onder te plaatsen.

Sedert 1870 kregen de Mormonen den grootsten toevoer uit Denemarken

en Zweden en in den laatsten tijd sluiten zich ook veel personen uit Oost-

Pruisen bij hen aan, die zoowel in geld als in arbeidskrachten een niet te

versmaden aanwinst vormen. De Romaansche volken, zooals Franschen,

Italianen, Spanjaarden en Portugeezen schijnen van het Mormonisme bepaald

afkeerig te zijn. In de serails der Mormonen bevindt zich dan ook geen

enkele Fran9aise. Het hoofdbestanddeel der Mormonen wordt alzoo gevormd

door het Anglo-Saksische ras. Ook de Indianen-stammen tusschen Californië

en het groote Zoutmeer gaan zeer gemakkelijk tot deze secte over.

Intusschen vertoont zich in de Mormonen-stad hoe langer hoe meer nei-

ging om tot Europeesche denkbeelden, zeden en gewoonten terug te keeren.

Dixon schrijft dit vooral toe aan vrouwelijke ijdelheid, pronk- en heersch-

zucht. Maar vooral draagt de spoorweg veel bij tot den ondergang van het

Mormonisme. Hij heeft een vroeger ongekende weelde in het vrouwelijk

toilet tot op de oevers van het Zoutmeer gebracht. En waar het vaak

reeds bezwaarlijk voor den man is de wenschen van een enkele echtgenoot

te bevredigen , daar deinzen de meesten er voor terug die behoeften ver-

veelvoudigd te zien.

Niet ieder bezit de kolossale middelen van een Brigham Young om zich

zulk een weelde te veroorlöven en zeker is het, dat polygamie, uit een

huishoudelijk oogpunt beschouwd, zeer kostbaar is. Daarom zal zij wel ge-

doemd zijn van zelve uit te sterven.
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De dood van hun profeet was voor de Mormonen een nieuwe en zware

slag. Toch gaan ze nog steeds voort en niet zonder succes, overal nieuwe

proselieten te maken.

Naast de godsdienst is de toestand van het onderwijs een der beste ge-

gevens om de ontwikkeling van een volk te beoordeelen. Het onderwijs

in Amerika biedt ontegenzeggelijk groote voordeelen aan, doch de schaduw-

zijde ontbreekt niet. Onder de voordeelen moeten in de eerste plaats ge-

noemd worden het stelsel van vrije scholen en de uiterste vrijgevigheid voor

het onderwijs. In geen enkel land ter wereld, wordt het openbaar on-

derwijs uit zoo ruime beurs onderhouden of is zoo algemeen toeganke-

lijk. Zoodra in deze of gene wildernis een nieuwe staat opkomt, wordt

terstond in elk township — een district van 15,5 DM. — 2,59 M.

toegewezen aan de centrale sectie, ten bate van het schoolfonds. In het geheel

bezitten de gezamenlijke inrichtingen van onderwijs in de Vereenigde Staten

een grondgebied, dat grooter is dan Engeland, Schotland en Ierland te

zamen. De vrijgevigheid berust op het beginsel, dat een republikeinsche

volksregeering alleen haar steun vindt in volksontwikkeling en goed volks-

onderwijs. De jaarlijksche uitgaven voor het openbaar onderwijs beloopen

niet minder dan 222 millioen gulden en een deel van deze som wordt uit

de schatkist betaald. Het grootste gedeelte evenwel wordt gevonden uit de be-

lasting, die de burgers zich zelve opleggen en waarin een ieder naar zijn

vermogen bijdraagt. In alle steden bewijzen dan ook de schoollokalen door

hun aantal, grootte en schoone inrichting, dat aan het openbaar onderwijs

de grootste zorg wordt besteed. In de grootere steden ontbreekt nimmer

een volksbibliotheek, 't zij door bizondere personen, 't zij door de gemeente

opgericht en toegankelyk voor iedereen.

Het onderwijs op de openbare scholen omvat dezelfde leervakken, die op

de Duitsche normaal- en realscholen en gymnasiën onderwezen worden. De

leerling wordt geleidelijk bevorderd van de laagste klasse, waarin het A. B.

boekje nog de alleenheerschappij voeit tot de grammar school en de high

school, waar Latijn en Grieksch, algemeene geschiedenis, natuurlgke historie,

letterkunde, geometrie, algebra, schei- en natuurkunde onderwezen worden.

Daarentegen is het godsdienstonderwijs op de openbare scholen verboden.

Ook de meisjes ontvangen het zelfde onderwijs, zeer dikwyls tegelijk met

knapen en jongelingen. In dit opzicht bestaat er geen bepaalde regel of

voorschrift. Elke gemeente handelt naar eigen goeddunken, ofschoon de

gemengde scholen over 't algemeen de overhand hebben.

Wanneer we de gebreken van het onderwijs bespreken , dan moeten we

in de eerste plaats wijzen op de methode. In bijna alle takken van

onderwijs zijn zoogenaamde vragenboeken in zwang. De antwoorden wor-

den van buiten geleerd en op die wijze wordt het geheugen te veel

bezwaard
,

terwijl het zelfstandig denken op den achtergrond treedt.

Deze methode van onderwijs wordt vooral daai-om behouden, omdat men

in Amerika nog altijd vasthoudt aan klasse-leeraars, die natuurlijk hun

leerlingen in de meest ongelijksoortige zaken onderwijs geven moeten.

De waarde van het onderwijs hangt dus niet in de eerste plaats van het
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systeem, maar van de persoonlijkheid des onderwijzers af. De hoogste

categorie der Amerikaansche staatsscholen, de central high school van een

staat , staat ook in het allergunstigste geval, nog maar gelijk met een

Duitsch pro-gymnasium. De eigenlijke gymnasiale studiën ontbreken om

zoo te zeggen geheel en al en daarmede de verbinding tusschen de high

school en de hoogere inrichtingen van onderwijs. Want ofschoon de col-

leges de plaats van onze gymnasia moeten innemen, bieden zij toch vol-

strekt geen genoegzame vergoeding.

Een andere leemte betreft het hooger onderwijs ; de universiteiten, waarin

de hoogere wetenschappen onderwezen worden, ontbreken grootendeels. Nog

grooter is het gebrek aan kunst- en mijn-akademiën en polytechnische

scholen. Sedert 1873 is er echter ernstig sprake van te New-York een

groot museum voor natuurlijke historie op te richten. Het meerendeel der

inrichtingen voor hooger onderwijs, universities, seminaries en colleges is

gesticht door godsdienstige secten en de leerstoelen zijn dus bezet door

personen, die zich verbinden de wetenschap alleen van het standpunt van

hun bizonder sectegeloof te onderwijzen.

De Cornell-University te Ithaka, in den staat New-York, is wellicht de

eenige instelling van hooger onderwijs, waarbij het bekleeden van een leer-

aarsambt onafhankelijk is van de godsdienstige belijdenis. Tot het oprich-

ten en in stand houden van deze inrichting is bijgedragen door Kwakers

,

Methodisten
,

Congregationnisten, Episcopalen en vrijdenkers en in April

1874, werd ook van Israëlitische zijde een fonds gesticht ten bedrage van

ƒ50000,— om een leerstoel op te richten voor de geschiedenis en letter-

kunde der Oostersche volken. Deze eigenaardige hoogeschool heeft overi-

gens haars gelijken noch aan deze, noch aan gene zijde van den Atlanti-

schen Oceaan. Volgens eene bepaling, door Cornell en zijne medestichters

gemaakt, moeten de studenten de middelen tot hun onderhoud en oplei-

ding door hun handenarbeid verdienen. Het staat hun echter vrij geen han-

denarbeid te verrichten, zoo ze rijk genoeg zijn zonder dat in hun behoeften

te voorzien. Voor hen , die met hoofd en handen arbeiden, is een stuk

grond van 300 acres ter beschikking gesteld, waarvan de opbrengst strekt

om de academische tafel van het noodige te voorzien. Daarop worden ver-

bouwd koren, groenten en vruchten van allerlei soort, terwijl de veeteelt

vleesch, melk, boter en kaas levert. De studenten leeren hun eigen ge-

reedschappen vervaardigen in een fabriek van werktuigen, die gedreven

wordt met een stoommachine van 25 paardenkracht. Ook oefenen zij zich

in de bouwkunde , daar nog een aantal nevengebouwen moeten worden

opgetrokken. Ja, zij vinden zelfs gelegenheid zich te oefenen in het aan-

leggen en onderhouden van wegen en tuinen.

Voor dezen arbeid, die zij onder toezicht van deskundigen en hoogleera-

ren verrichten, ontvangen de studenten belooning volgens het gewone tarief.

Nimmer mag het doel uit het oog verloren worden, den arbeid zoo aan-

trekkelijk, leerzaam en versterkend mogelijk te maken. Het door Cornell

vastgestelde kapitaal is toereikend om te zamen met dien lichamelijken ar-

beid der studenten alle middelen tot inteliectueele ontwikkeling te ver-

schaffen. De stichter is overtuigd, dat niemand, die ernstig een degelijke

wetenschappelijke opleiding verlangt, het moeilijk zal vinden zijn wensch



124

aan de Cornells University vervuld te zien. Want zoo de studenten slechts

het vierde deel van den arbeid willen verrichten, die hij zelf in zijn jon-

gelingsjaren deed, dan kunnen zij zich zonder moeite de voor hun studiën

noodige gelden verschaffen, zonder dat zij eenig vermogen bezitten.

Het kerkelijk sectenwezen met zijn inrichtingen van onderwijs werkt

verlammend op den vrijen geest en op de wetenschappelijke vorming. Vol-

gens den census van 1870, staan 360 universiteiten en coUegiën onder den

invloed en het toezicht dezer secten, die zelfs de meeste energie van de-

gelijke onderwijzers verlammen. Geen enkele dezer scholen neemt dan ook

onder de inrichtingen van onderwijs een hoogen rang in, daar zij allen een

bekrompen sectegeest ademen. In een zeer talrijk bezochte bijeenkomst, in

1874 gehouden, met het doel om het onderwijs te verbeteren, stelde Prof.

White, de voorzitter van Cornells University, de Araerikaansche inrichtin-

gen van hocger onderwijs ver beneden de Duitsche. Hij bewees, dat de

wetenschappelijke opleiding in Amerika uitsluitend gericht is op het ver-

krijgen van stoifelijke voordeelen, terwijl bijna nimmer de wetenschap om

haar zelfs wil beoefend wordt. In verband hiermede wees hij, op grond

van statistieke opgaven, op het opmerkelijke feit, dat bij alle openbare col-

legiëen, in wetgevende vergaderingen en onder het ambtenaars-personeel het

getal letterkundig gevormde mannen van jaar tot jaar op een in het oog

loopende wijze afneemt. ^

Deze afnemende ontwikkeling der hoogere standen doet bij de lagere

een steeds toenemende onwetendheid verwachten. Ofschoon de Ameri-

kaansche bevolking hoogen prijs stelt op schoolonderwijs voor de kinderen,

toch bestaat er geen schooldwang en zijn de ouders er geheel vrij in of ze hun

kinderen al dan niet ter school willen zenden. De arme blanke volksplanters

en houthakkers van het zuiden, van de overige wereld geheel afgesneden,

kunnen, de lersche bevolking der groote steden mag meerendeels geen ge-

bruik maken van de scholen en zal een school nut stichten, dan is het

toch wel een eerste vereischte, dat ze bezocht worde. Van daar dan ookj

dat het aantal personen, dat lezen noch schrijven kent, steeds toeneemt.

In het jaar 1840 waren er in de Vereenigde Staten 549850 blanken ,
die

deze geringe ontwikkeling misten. In 1850 was dit getal tot 9628 98

en in 1860 tot 1260575 gestegen. De volkstelling van 1870 gaf een

cijfer op van 2879543, zoodat dit getal in den loop van één menschen-

geslacht vervyfvoudigd is. Bovendien wijzen zij nog op 2663991 kleur-

lingen, die in weerwil van de menigte opgerichte negerscholen, lezen noch

schrijven kunnen. Het totaalcijfer bedraagt dus 5660074 of 15% der

bevolking, ^.

Tot een veel gunstiger oordeel omtrent de volksontwikkeling komen we,

waar we letten op het groot debiet van goedkoope couranten, tijdschriften

en boeken, die alom worden aangeboden. In vergelijking met Europa staan

dezen meestal op een zeer lagen trap van degelijkheid. De grootste vlucht

nam ontegenzeggelijk de periodieke- en de dagbladpers, inzonderheid de

staatkundige. Wat zij leverde is inderdaad bewonderenswaardig en over-

treft ver alle dergelijke inrichtingen der oude wereld. Zij verheugt zich

1. Allgem. Zeit. von 19 Juni 1874. S. 2634.

2. Ausland. 1872. No. 16. S. 379—382.



dan ook in een onbeperkte vrijheid, waarvan ze evenwel in die mate mis-

bruik maakt, dat nergens ter wereld de pers in grooter minachting staat

dan in Amerika.

Tot voor korten tijd vormde de landbouw verreweg het belangrijkste

middel van bestaan, waarmede zich 22 •'/q der bevolking bezig hield. In

1870 telde men in de Vereenigde Staten drie millioen boeren, die elk ge-

middeld .32 hectaren land bebouwen. Meer dan 190B500 km. grond

zijn in boerderijen verdeeld en in kuituur gebracht. Ieder landverhuizer

kan in het westen een vrije hoeve ter bebouwing ki'ijgen, ter grootte van

32— 65 hectaren. Het eigenlijk bouwland beslaat een oi^pervlakte van

237362 km., doch ten opzichte van de wijze van bewerking en de soort

van voortbrengselen bestaat tusschen de verschillende staten een belangrijk

onderscheid.

In 't algemeen onderscheidt men een gebied der granen in het noorden,

een gebied van katoen in het midden en een van suiker in het zuiden.

Scherper evenwel is het verschil tusschen het noordelijk en het zuidelijk

deel, door den 37*'*^" breedtegraad aangewezen. In de noordelijke staten

vindt men den gewonen landbouw, die zich bezig houdt met het verbouwen

van tarwe, rogge, gerst, haver, boekweit en aardappelen en die gedreven

wordt met vrije arbeiders. Vooral de tarweteelt nam in den laatsten tijd

groote verhoudingen aan, zoodat Amerika, op de Europeesche graanmarkten,

weldra met Rusland zal kunnen wedgveren. Bij Hongarije en de Donau-

vorstendommen staat het echter nog ver ten achter. Met uitzondering van

Texas, Nebraska en Minnesota, is de opbrengst van granen in alle staten

toegenomen. Tarwestreken bij uitnemendheid zijn New-York, Pennsylvanië

Maryland, Ohio, Michigan en het noordelijk deel van Illinois. Verder komt
ze voor in Indiana, Missouri, een deel van Kansas, Kentucky

, Tenessee,

Georgië, Californië enz. Pennsylvanië, New-York en New-Yersey leveren

rogge, New- York ook veel gerst.

Het meeste brood echter wordt in de Vereenigde Staten van mais of

Turksche tarwe gebakken. Deze vormt in alle staten een belangrijk land-

bouwproduct, vooral echter in de strook, die ingenomen wordt door Indiana,

Kentucky, Ohio, Tenessee, Illinois en.de Atlantische Staten Delaware en
New-Yersey. In het jaar 1866 werd de opbrengst geschat op ni.t minder
dan 366112430 hectoliters.

De haverbouw in eenigszins aanzienlijke hoeveelheid is beperkt tot de
staten van het midden, noorden en westen. Boekweit wordt vooral in

New-York en Pennsylvanië verbouwd. De uit Zuid-Amerika afkomstige
aardappel wordt in 't groot, alleen in het midden, noorden en westen ge-
teeld, groenten hoofdzakelijk in het noord-oosten, waar ook de ooftteelt de
grootste ontwikkeling verkregen heeft. Dit is in hoofdzaak aan de Duit-
schers te wijten, die ook de eenigen zijn, die op Europeesche wijze, doch met
de uitstekende Amerikaansche werktuigen, den landbouw beoefenen.

Over dit onderwerp schreef een Europeesch landbouwer in 1866 het vol-

gende in de »New-York Evening Post" ;
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»Voor eenigen tijd zagen we in de groote prairie een korenveld vaü

240 morgen, dat geploegd, bezaaid en bewerkt werd, zonder dat iemand

daarvoor een stap verzette. Een draaiende ploeg, met vier paarden be-

spannen, die bestuurd werden door een man, die op het kleine voermans-

bankje zat, ploegde deze vlakte om, op een gelijkmatige diepte van 0,2 M.

Tevens werd hierdoor de grond zoo volkomen bewerkt, dat het aanwenden

van een egge geheel overbodig was. Door middel van een dril-zaaimachine,

door twee paarden voortgetrokken en op dezelfde wijze bestuurd, werd het

veld bezaaid. Een cultivator, door twee muildieren getrokken, aan weers-

zijden van het koren, dat reeds tot aan de knieën reikte, volbracht in een

enkele gang de bewerking der afzonderlijke akkers. Eindelijk lag nog in

de schuur voor landbouwgereedschappen een ander werktuig, dat zoo in-

gericht was, dat het niet alleen het koren afsneed, maar het ook in regel-

matige hoopen verdeelde. Ten slotte werd het graan door handenarbeid

opgeraapt en op den oogstwagen geworpen. Men mag echter verwachten,

dut reeds een volgend jaar dit maaiwerktuig zoo volmaakt zal worden, dat

het ook tot het inzamelen van het koren gebruikt kan worden.

De eigenaar van het boven beschreven korenveld had verder een opper-

vlakte van 1150 morgen land met Timothee-gras bezaaid. Hoeveel mannen

zouden er wel noodig geweest zijn om dat gras af te maaien ? Doch een

half dozijn maai-werktuigen waren voldoende om het geheele stuk land

te rechter tijd gemaaid te krijgen. Gepatenteerde paardenharken rijven het

daarna te zamen en twee op het land staande nieuwerwetsche hooipersen

persen het eindelijk tot het kleinst mogelijke volumen samen, zoodat het

hooi onmiddellijk verscheept kan worden.

Meer dan de helft van deze bezitting wordt ingesloten door een hou-

ten omheining ter lengte van vijf en twintig kilometers. Daar binnen

bevinden zich stallingen voor paarden en voor 10000 schapen en een te-

gen ratten beveiligde loods, die 10000 schepels koren bevatten kan.

Ten slotte zij opgemerkt, dat dergelijke voordeelige landbouwwerktuigen

overal kunnen worden aangewend, waar de bodem effen of vrij van groote

steenen is."

Sedert eenige jaren wordt in Louisiana en Texas in plaats van katoen

somtyds ramie verbouwd. In Californië heeft men zelfs pogingen aange-

wend dit gewas in 't groot te kweeken.

Engelsche fabriekanten, die de ramie voor »ketens" gebruiken, hebben

uit de vezels er van een nieuwe en smaakvolle geweven stof vervaardigd.

Monsters daarvan werden naar San Francisco gezonden. Ja zelfs werd al-

daar een agentuur opgericht voor den verkoop van deze stof, die vooral

uitmunt door groote duurzaamheid. De ramie-plant behoort tot de familie

der distels, is overblijvend , wordt door stekken gemakkelijk voortge-

plant en geeft jaarlijks, in drie of vier oogsten, gemiddeld 12000 ponden

vezels per acre, -die tegenwoordig met / 258,— per ton betaald worden. De

draden zijn langer en meer zijde- achtig dan die van de katoen. Met

deze vermengd leveren zij een zeer schoone stof en onvermengd verwerkt,

doet zij voor de Lyonsche zijde niet onder.

Onder de nuttige planten in de noordelijke en middelste streken moeten

nog genoemd worden wjjn en tabak. De wijnbouw is geslaagd van het



oogenbllk af, dat men ophield buitenlandsche stekken te planten en zich

tot de inheemsche soorten bepaalde. De beste wijnstreken zijn Ohio, Cali-

fornië, Pennsylvanië, Indiana, Noord-Carolina en Missouri. De stad Los

Angelos, in Californië, verheft er zich op het grootste wijndistrict te bezitten.

Veertig kilometers daarvan verwijderd ligt Annaheim, een dorp eerst voor

14 jaren door Duitschers gesticht, te midden van een zeer belangrijke

vyijnstreek.

De tabak, een der belangrijkste uitvoerartikelen der Vereenigde Staten
,

komt wel is waar, even als de mais in alle staten voor, 't meest echter

in Maryland, Kentucky, Virginië, Tenessee, Connecticut, Noord-Carolina,

Missouri en Ohio

In de zuidelijke staten treft men zoogenaamde plantages aan. Op dezen

is het verbouwen van handelsgewassen, die anders alleen in de tropische

landen voorkomen , de hoofdzaak. Tot dusverre bekleedde de katoen

daaronder de eerste plaats. In de twaalf zuidelijke staten waren er 77000

plantages, die voor den oorlog door slaven bewerkt werden. In 1784 wer-

den 8 balen naar Europa verzonden. In 1821 bedroeg dit getal 425000 en

bij het uitbreken van den oorlog was het gestegen tot omstreeks 3500000.

Voor de jaren 1861— 1865 ontbreken natuurlijk de statistieke opgaven

omtrent de jaarlijksche katoen-productie. De grootste oogst was die van

1859 op '60, met 4861292 balen. De burgeroorlog ruïneerde de Amerikaan-

sche nijverheid en in 1868 bedroeg de oogst slechts 2519554 balen. In

de beide volgende jaren is tengevolge van een samenloop van gunstige

omstandigheden dit cijfer weêr gestegen tot 4000000 balen, om daarna

weer wat terug te gaan. Tegelijkertijd neemt de bebouwde oppervlakte in

bijna alle katoenstaten af, met uitzondering van Florida. Die vermin-

dering bedroeg in 1871 gemiddeld 14 a 15°/^ en heeft sedert nog grooter

afmetingen aangenomen.

De teelt van het suikerriet is beperkt tot de zuidelijke staten en wordt

't sterkst gedreven in Louisiana. Daarop volgen Alabama en Texas. Ahorn-

suiker wordt het meest in Vermont, daarna in New-York, Massachusetts,

New Hampshire en Ohio aangekweekt. Zuidvruchten, zooals meloenen en

vijgen, vinden haar vaderland in Californië en de zuidel^ke kuststreken.

Wat de veeteelt aangaat , de paarden zijn over 't algemeen klein en

hebben een weinig fraai uiterlijk. Daarentegen zijn ze sterk en ge-

hard tegen vermoeienissen. Ze komen hoofdzakelijk voor in de noordelijke

deelen der Vereenigde Staten, terwijl in het zuiden de teelt van ezels en

muildieren de overhand heeft.

Het hoornvee, eveneens een belangrijk bestanddeel der Amerikaansche

veeteelt, is over 't algemeen klein en staat niet boven het Engelsche, waar-

van het grootendeels afstamt. Aan veredeling der schapen kon meer gedaan

worden. Daarentegen bloeit de varkensteelt in de meeste deelen der Unie.

De grootste kudden schapen worden gevonden in de prairiën van Jowa,

doch in New-York wordt de fijnste wol gesponnen.

De bijenteelt staat 't hoogst in Pennsylvanië, Ohio, New-York, Noord- en

Zuid-Carolina. Onder het gevogelte, dat aangefokt wordt, moeten vooral

genoemd worden de hoenders, paarlhoenders, ganzen, eenden en duiven.

Buitengemeen ryk aan houtgewas zijn vooral de staten tusschen het Al-



leghany-gebergte en den Mississippi en daaronder komen de edelste hout-

soorten voor, niet alleen eiken-, maar ook mahonie- en cederhout. Toch

is de boschkuituur achterlijk. Het uitroeien van bosschen vordert in Amerika

met reusachtige snelheid en het wordt hoog tijd hieraan een einde te ma-
ken. Jaarlijks wordt niet minder dan 32400 km, bosch omgehouwen,

terwijl slechts ongeveer 40 km. nieuw aangeplant worden. In Chicago

alleen verdwijnt jaarlijks 77 km. woudgebied. In den tijd van tien ja-

reu werd 486000 km. bosch verbrand, om maar zoo spoedig mogelijk

den bodem in gebruik te kunnen nemen. In Wisconsin worden jaarlijks

200 km. geveld
, om te voorzien in de behoefte van Nebraska en

Kansas.

De jacht, vooral in het noordwesten een middel van bestaan, wordt hoofd-

zakelijk uitgeoefend op pelsdieren. De visscherij in meren en rivieren is

wel van zeer groot belang, doch treedt op den achtergrond tegenover de

visscherij op kabeljauw (stokvisch), walvisschen en robben, welke door de

noord- oostelijke staten in de naburige zeeën, maar vooral in de Zuidelijke

IJszee uitgeoefend wordt.

De voortbrengselen uit het mineralenrijk nemen met snelheid toe, doch

zijn nog op lange na niet in evenredigheid met den natuurlijken rijkdom

aan mineralen. Sedert 1870 zijn weder buitengemeen rijke goud-, zilver-

en kwikzilvermijnen en oliebronnen ontdekt en in exploitatie gebracht, die

een onberekenbare waarde hebben. De nieuwste ontdekkingen hebben

plaats gehad op punten, waar men het bestaan van mineralen volstrekt

niet vermoedde. Goud werd gevonden in Georgië en Virginië, zilver te

Newburyport, Salisbury, Amerbury, Haverhill, Kowley, Ipswich
,
George-

town, Graveland en Lynnfield. Ook Massachusetts belooft een vruchtbaar

veld voor het mijnwezen. Koper meende men eerst alleen in de noorde-

lijke staten in groote hoeveelheid te zullen vinden, doch zoowel in Noord-

Carolina als in de streken van het Bovenmeer zijn rijke lagen gevonden.

In Oregon liggen kolenlagen van groote uitgebreidheid en ook die van

Jowa worden voor buitengemeen rijk gehouden. Een der grootste zoutla-

gen van de geheele wereld vindt men in Louisiana op een eilandje, Petite

Anse, 145 km. ten westen van New-Orleans. Maar ook New-York, Ohio,

Michigan en West Virginië zijn buitengemeen rijk aan zout en zouden zoo-

veel kunnen opleveren als noodig is om te voorzien in de behoefte van een

bevolking van meer dan 380 millioen zielen, d. i. achtmaal meer dan het

zielental der Unie. Het blijkt dus, dat de republiek als 't ware een onme-

telijken rijkdom in haar bodem verbergt, zoo groot als geen enkel ander

gedeelte der aarde kan aanwijzen.

De manufacturen hebben zich sedert het jaar 1870 buitengemeen ont-

wikkeld en de nijverheid heeft zulk een vlucht genomen, dat de Vereenigde

Staten op weg zijn van een landbouwenden- in een fabriekstaat over te

gaan. De wijnindustrie nog daargelaten, vindt men er niet minder dan

252148 manufactuur- fabrieken, werkende met een kapitaal van meer dan

49200 millioen gulden. Zij vertegenwoordigen een jaarlijksche opbrengst

van 110700 millioen, terwijl zij aan werkloon niet minder dan 13000 mil-

lioen gulden betalen.

J, Auslaml. 1875. No. 43 S, 804,
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Het valt niet te ontkennen, dat de bodem in het oudere gedeelte der

Unie reeds tamelijk wel uitgemergeld is, ?,oodat men nieuwen, maagdelijken

grond ontginnen moet. Nu hebben de uit het westen komende landver-

huizers reeds voor langen tijd de grens bereikt waar de bodem in steppen

overgaat en dus voor landbouw ongeschikt wordt, ja zij hebben die grens

reeds overschreden. Van zelve wierp de bevolking zich nu op een meer

winstgevende bezigheid en vond die in het fabriekswezen. En ware het

niet, dat dit gedrukt ware geworden door buitensporig hooge dagloonen,

een gevolg van de geringe bevolking en door den zeer geringen prijs van

Engelsche waren, dan zou het nog een veel hoogere vlucht genomen hebben.

Om de laatsten te weren, bedient zich de Amerikaansche staatkunde van

het stelsel van beschermende rechten. Dit stelsel drukt niet alleen zwaar

op de bevolking, maar heeft tevens een niet onbelangrijken achteruitgang

op industrieel gebied ten gevolge.

't Staat vast, dat de Amerikaansche zeehandel steeds kleiner afmetingen

aanneemt en dat de Amerikaansche vlag, die vroeger op alle zeeën wap-

perde, meer en meer verdwijnt. ^. Terwijl de Engelsche handelsvloot uit

22869 schepen bestaat, met 9136906 tonnen inhoud, bezitten de Ameri-

kanen slechts 7312 zeilschepen, metende 2387376 ton en 578 stoomschepen,

met 692576 ton. Vijftien jaar geleden werd de Britsche vlag door de

Amerikaansche in de schaduw gesteld. Hierbij zij nog opgemerkt, dat geen

enkele der stoomvaartverbindingen tusschen Europa en Amerika in handen

der Amerikanen is. Wel bereikte de handelsomzet het verbazend hooge

cijfer van f 3125934300, doch terwijl de invoer van buitenlandsche pro-

dukten f 1632492180 beliep, bedroeg de uitvoer van inlandsche slechts

f 1493436210. In financieële- en handelskringen van Amerika begint men

ook met bezorgdheid den buiten verhouding grooten invoer aan te zien.

De invoerwaarde over de eerste vier maanden van 1872 bedroeg b. v.

f 384000000, tegen f 324000000 in 1871 en f 264000000 in 1870.

Over de beschermende rechten laat een Amerikaansch blad zich in 1871

op de volgende wijze uit : ))De Amerikaansche landbouwer, die geen be-

scherming geniet, moet de bescherming van zijn industriëele medeburgei-s

betalen en wel door den hoogen prijs der buitenlandsche fabrikaten. Haalt

de landbouwer 's morgens vroeg zijn paard van stal, dan kan hij er over

nadenken hoe de nagels der hoefijzers met 67°/^ belast zijn en de hamer,

die ze er insloeg, met 54yQ. Snijdt hij een stok af, het mes, waarmee hij

het doet is met 60% van de waarde belast. Op zijn ploeg ligt een be-

lasting van 50"/g, op de kettingen, waarmee deze aan het paard verbonden

is, een van 677o- Begeeft hij zich ter rust, dan strekt hij zich uit opeen

bed, met 587o en dekt zich met een wollen deken met 2 50°/„ van de waarde

bezwaard. Staat hij 's morgens op, dan kleedt hij zich met flanel, waarop

807o) een jas, waarop 507q, schoenen, waarop 357o en een hoed, waarop 607y

belasting drukt. Houdt hij een huiselijke godsdienstoefening, zijn bijbel is

met 257o bezwaard en het eenvoudig tapijt, waarop hij biddend nederknielt,

met 1507o- Zet hij zich neder aan zijn disch, hij betaalt 407o belasting

voor zijn bord, 357o voor zijn mes en vork, 477ü voor zyn koffie, 4ö7o

l. Allgem. Zeitmij; vom 4 Febriiar 1876, op grond van een correspondentie nit San Francisco

van 26 December 1875.
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Vooi' zijn thee, 707q voor zijn suiker, lOOVo voor zijn zout, 210°/^ voor

zijn peper en 2797o voor andere specerijen. Bij elke pijp tabak betaalt

hij 1007o waarde, voor het genot van een sigaar 12 O^/q- De statistieke

opgaven omtrent de opbrengst van den landbouw zijn in waarheid veront-

rustend. Tegenwoordig worden 600000 akkers minder bebouwd dan acht

jaren geleden. In 1860 werden meer dan 150 millioen schepels graan

geoogst, thans nog slechts 120 millioen, terwijl de veeteelt van 26 op 21

millioen is teruggegaan.

Ook het bouwen van ijzeren bruggen is bijna onmogelijk geworden. En

nog beweren de ijV.er-, staal- en koperfabrikanten, dat zy niet voldoende

beschermd worden en eischen hoogere beschermende rechten."

Het binnenlandsch verkeer heeft zich krachtig ontwikkeld en wordt be-

vorderd door de uitstekende natuurlijke waterwegen en tal van kanalen

en spoorwegen. Een land, waarin haast en snelheid het wachtwoord is,

moet overdekt zijn met een dicht net van verkeerwegen. Er zijn dan ook

over de honderd kanalen. Zoo verbindt het Pennsyllvanië-kanaal de Sus-

quehanna met de Ohio, het Erie-kanaal New-York met de Canadasche me-

ren. Het laatstgenoemde is 608 km. lang, heeft 85 sluizen, staat door zij-

kanalen zelfs met het stroomgebied van den- Mississippi in verbinding en

is voor de grootste stoomschepen bevaarbaar. Meer dan 400 stoomschepen

bewegen zich langs de natuurlijke en kunstmatige waterwegen en de ge-

zamenlijke inhoud van de schepen, die op de meren, rivieren en kanalen

en voor de kustvaart gebezigd worden, bedraagt niet minder dan 3101000

tonnen. En toch voorzien deze belangrijke verkeersmiddelen op lange na

niet in de behoefte. Niet minder ontzagwekkend is de uitbreiding die het

spoorwegnet verkregen heeft.

De spoorwegen der Vereenigde Staten ontwikkelden zich met een ver-

bazende snelheid en kracht. De eerste spoorwegmaatschappij werd op-

gericht te Biltimore, in het jaar 1827, onder den naam van «Spoor-

weg-maatschappij van Baltimore naar Ohio." Zij stelde haar eerste Ign

op den 4^" Juli 1828 open tusschen Baltimore en de grens van Mary-

land. In den aanvang echter gebruikte men geen stoom, maar paarden.

Eerst in 1830 liep de eerste locomotief op de lijn tusschen Mohawk en

den Hudson. Deze machine, van Engelsch maaksel, had een gewicht van

6 tonnen en bleek aldra te eenenmale ongeschikt te zijn. Men verving ze

door een andere, die half zoo zwaar was, afkomstig uit de werkplaats van

Gold Spring in New-York.

Intusschen ging de aanleg van spoorwegen zoo snel voort, dat de ge-

zamenlijke lengte in de Vereenigde Staten, in het jaar 1885, reeds 1767

kilometers bedroeg. In 1848 was dit geklommen tot 9971. De ont-

dekking der goudmijnen van Californië gaf den aanleg der spoorwegen

een nieuwen, krachtigen stoot. Jaarlijks werden honderden nieuwe maat-

schappijen opgericht en duizenden kilometers aangelegd. In 1867 had het

spoorwegnet der Vereenigde Staten een lengte van 63478 kilometers, door

559 maatschappijen geëxploiteerd. Op 1 Januari 1873 bedroeg de lengte

der lijnen reeds 107992 kilometers en in 1874 steeg dit cijfer tot 1 15177.

De spoorwegen zijn buitengemeen goed ingericht, soms zelfs op een

zeer weelderigen voet, zooals dat b. v. 't geval is met de waggons op de
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Pacific- baan. Het reizen per spoorweg in Amerika laat wat gemak aan-

gaat alles achter zich, wat tot dusverre in Europa bestaat. Aan den aanleg

der baan zelve is echter maar al te dikwijls niet even veel zorg besteed en

dit gebrek, te zamen met het zeer snel rijden, veroorzaakt tal van onge-

lukken. In 1873 kwamen niet minder dan .576 personen, ten gevolge

van spoorwegongelukken, om het leven, terwijl er 1112 verwond werden.

De American Railroad Journal noemt die getallen vrij onbeduidend. Aan

de andere zijde kan de spoorwegbouw in Amerika op ware wonderen wij-

zen , zooals b.v. den geheelen aanleg van den Pacific weg , over de

Siërra Nevada en door den tunnel door het Hoosac-gebergte, in Massa-

chusetts Dit werk, op den 27*"^" November J873 voltooid, kan in om-

vang en belangrijkheid alleen vergeleken worden met den Mont-Cenis-

tunnel. In kostbaarheid ,
moeilijkheid en langdurigheid van den aanleg

overtreft het den laatste nog verre. Naast den Hoosac-tunnel neemt de

Sutro-tunnel in Nevada een waardige plaats in.

Het vermogen van de bevolking der Vereenigde Staten — roerende en

onroerende goederen te zamen — werd in 1870 geschat op f 73800000000.

Sedert dit jaar is dit cijfer aan de eene zijde aanmerkelijk hooger gewor-

den, ten gevolge van ontginning van nieuwe schatten der natuur. Aan

de andere zijde daarentegen is het vermindei-d, ten gevolge van de crisis,

in 1873 uitgebroken, als een gevolg van onnatuurlijke speculatie en die

nog steeds voort duurt. Ook valt het niet te ontkennen, dat de nationale

schuldenlast van f 5500000000, die een gevolg is van den jongsten oorlog

en die van f 2100000000, die ten laste komt van de afzonderlijke steden,

graafschappen en staten, zwaar op het volk drukt. Men mag evenwel de

hoop koesteren, dat bij een beter beheer en wat meer waakzaamheid tegen

bedrog, het land door zijn natuurlijken rijkdom deze moeielijkheden zal te

boven komen.

De grondwet der Vereenigde Staten is de constitutie van 17 September

1787, gewijzigd in de jaren 1791, 1798 en 1804. Volgens die grondwet

vormen de Vereenigde Staten een bondgenootschap van demokratische en—
behoudens enkele rechten — souvereine vrijstaten, die de behartiging der

algemeene belangen aan een bondsregeering hebben opgedragen. De staats-

regeling erkent een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht. De

wetgevende macht wordt uitgeoefend door het congres, dat minstens een-

maal per jaar te zamenkomt en uit een senaat en een huis van afgevaar-

digden bestaat. Alle wetten moeten in beide huizen van het congres in

beraadslaging worden gebracht en bij meerderheid van stemmen worden

aangenomen. Tot de bevoegdheid van het congres behooren : oorlog en vrede,

verdragen met vreemde mogendheden, vermeerdering van leger en vloot,

alles wat betreft uitgaven, tollen en belastingen, de munt, maten en ge-

wichten, privilegiën en patenten, het opnemen van nieuwe staten, enz. In

eiken staat benoemt de wetgevende vergadering twee senatoren, die zes

jaren zitting hebben. Om de twee jaren treedt een derde der senatoren

af. Om als senator verkiesbaar te zijn moet men 30 jaren oud en min-



stens gedurende 9 jaren burger der Vereenigde Staten geweest zyn en op

't oogenblik der verkiezing burger zijn van den staat, waarin men geko-

zen wordt. De vice-president der "Vereenigde Staten is voorzitter van den

senaat. Het huis van afgevaardigden bestaat uit afgevaardigden der ver-

schillende staten en der gebieden. De laatsten, de vertegenwoordigers der

gebieden, hebben echter niet het recht van stemming. De leden van het

huis van afgevaardigden worden voor den tijd van twee jai-en gekozen

door de inwoners der verschillende staten, volgens de in die staten be-

staande verordeningen. Om verkiesbaar te zijn moet men den leeftijd van

'2 5 jaren hebben bereikt, gedurende 7 jaren burger der Vereenigde Staten

zijn geweest en tijdens de verkiezing inwoner zijn van den staat, waar de

verkiezing plaats heeft. Het huis van afgevaardigden benoemt zijn voor-

zitter en al zijn andere beambten. Deze beambten, de president en vice-

president der Vereenigde Staten en alle burgerlijke ambtenaren der Unie

kunnen allen door het huis van afgevaardigden in staat van beschuldiging

worden gesteld, wegens vergrijpen in hun ambtsvervulling. Alle wetten

moeten door het huis van afgevaardigden worden aangenomen, doch de

senaat heeft het recht wetten voor te stellen. Om kracht te hebben moet

elke wet door den president der Vereenigde Staten onderteekend worden.

Weigert deze die onderteekening dan is ^t, om een voorstel tot wet te

verheffen, noodig, dat in beide huizen ^3 van de leden zich er voor ver-

klaren.

De uitvoerende macht berust bij den president der Unie. Deze, zoowel

als de vice-president, wordt gekozen door kiezers, die daartoe zijn aange-

wezen door de wetgevende vergaderingen der afzonderlijke staten. Bij ge-

legenheid van deze presidentskeuze, die nm de vier jaren plaats heeft, hebben

de grootste knoeierijen, omkoopingen enz. plaats. De president en vice-

president moeten geboren burgers der Unie zijn, minstens 14 jaren in de

Vereenigde Staten gewoond en den leeftijd van 35 jaren bereikt hebben.

Beiden worden verkozen voor den tijd van viev jaren van 4 Maart 's na-

middags te 12 uur tot 4 Maart 's namiddags te 12 uur. De functies

en rechten van den president zijn ongeveer de zelfde als die van een con-

stitutioneel monarch. Toch is zijn macht eenigszins meer beperkt. Immers

alleen het congres heeft het recht van oorlog en vrede, terwijl de presi-

dent slechts dan een verdrag kan sluiten, wanneer zich minstens % van

den senaat daarvoor verklaart. Bij de benoeming van burgerlijke ambte-

naren en diplomaten is hij gehouden den raad en de goedkeuring van den

senaat in te roepen, terwijl hij ten opzichte van de wetsontwerpen, die

hem door het congres worden aangeboden, slechts een beperkt recht van

veto heeft. Voor de aanvaarding van zijn ambt legt hij een eed af op de

grondwet, is onschendbaar, doch afzetbaar en opperbevelhebber van leger

en vloot. Hij mag éénmaal herkozen worden.

De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door een oppergereclitshof

[suprème court), met een chief jttslice aan 't hoofd en acht bijzittende

rechters ; verder door zulke gerechtshoven van minderen rang, als door het

congres zullen worden opgericht. De circuit - courls, bestaande uit een

lid van het oppergerechtshof en een districtsrechter houden in eiken

staat tweemaal per jaar zitting. In eiken staat bestaan twee of drie
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districts-rechtbanken (district courts) ; alleen in het district Washington

bestaat er slechts één. Bij alle aanklachten, met uitzondering van die,

welke bij den senaat worden ingebracht, geschiedt de rechtspraak door

gezworenen, die uitspraak moeten doen met eenparigheid van stemmen.

De rechters worden door den president voor hun leven benoemd en kun-

nen alleen door het congres aangeklaagd en uit hun ambt ontzet

worden.

De regeeringsvorm der afzonderlijke staten is democratisch-republikeinsch

en min of meer naar het model der bondsregeering ingericht. In de re-

geling der inwendige aangelegenheden zijn de afzonderlijke staten grooten-

deels geheel vrij, terwijl alles wat betrekking heeft op het algemeen wel-

zijn en op de algemeene veiligheid, aan de Bondsregeering is opgedragen.

De wetgevende macht wordt in alle staten eveneens uitgeoefend door twee

kamers (senaat en kamer van volksvertegenwoordigers), wier samenwerking

meestal eene vereischte is voor het tot stand brengen van een wet.

In alle staten berust de uitvoerende macht bij een gouverneur, die be-

noemd wordt door kiezers, welke daartoe zijn aangewezen door het volk en

wiens keuze door den president der republiek bekrachtigd moet worden.

De tijd gedurende welken die gouverneurs, de senatoren en alle vertegen-

woordigers hun ambt vervullen is verschillend in de verschillende staten ;

evenzoo is het aantal dier laatsten niet overal gelijk.

Elke staat der Unie vormt een op zich zelf staand geheel en is onder-

verdeeld in counties, elke county in townhips of stedelijke gemeenten,

die öf uit een enkele stad bestaan, öf een geheele landstreek omvatten.

De hoofdplaatsen der staten, veelal in het midden daarvan gelegen, zijn

bijna nimmer de grootste plaatsen. Zij zijn de zetels van het bestuur. De

wijsheid, waarmede men een overwegenden invloed van groote plaatsen

onschadelijk heeft weten te maken, kan niet genoeg geroemd worden.

Op gelijke wijze als de staten zijn de gebieden (territories) ingericht. De

uitvoerende macht is hier opgedragen aan een gouverneur, die door den

president voor den tijd van vier jaren wordt benoemd, met toestemming

van den senaat. De wetgevende vergadering bestaat uit een senaat en

een huis van vertegenwoordigers. De laatsten worden gekozen door de

kiesgerechtigde inwoners. Hun macht is daardoor zeer beperkt, dat alle wetten

door het congres moeten worden goedgekeurd. Een gebied wordt door

het congres als staat in de Unie opgenomen, zoodra bet een bepaald aan-

tal inwoners heeft. Dit getal wisselt af naar gelang van de toeneming

der bevolking.

Het bondsdistrict Columbia staat onder onmiddellijk bestuur der bonds-

regeering.

De aangelegenheden van den bond worden behartigd door het kabinet,

dat te Washington, de hoofdstad der Unie, zijn zetel heeft. De leden, ten

getale van zeven, voeren den titel van staatssecretaris (Minister van Buiten-

landsche Zaken), secretaris der schatkist, secretaris van oorlog, van marine,

van binnenlandsche zaken, Attorney-general en generaal-postmeester. Allen

worden op advies en met toestemming van den senaat door den president

der Unie benoemd en kunnen door den laatste naar goedvinden ontslagen

worden. De president is niet gehouden den raad van het kabinet te vol-
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gen en omgekeerd bet laatste niet verantwoordelijk voor de daden van

den president. ^

Ue inkomsten bedroegen op den 30***^'" Juni 1874, over het afgeloopen

finantiejaar, 2174 millioen gulden, waarvan evenwel een leening ten be-

drage van 840 millioen. De uitgaven over het zelfde tijdsverloop beliepen

1825 millioen, waarvan 1306 voor schulddelging.

De schuldenlast der gezamenlijke staten beloopt f7632.584824 waarvan

f5478420000 ten laste van de Unie, het overige ten laste van de afzon-

derlijke staten, graafschappen en steden. De laatste som bestaat weder

uit schulden der verschillende staten, ten bedrage van f868052052, schul-

den der steden ten bedrage van f 795181519 en schulden der graafschap-

pen ten bedrage van f 461411228. Zoowel de staat als de stad New-York

staat, wat grootte der schuld aangaat, boven aan. Zij beloopt f 3 93128245.

Daarop volgt Pennsylvanië met f219006742, Massachusetts met f 170260384

en Virginia met f 137566287. De geringste schuld heeft Oregon met

f 537475. Onder de gebieden heeft Colorado de grootste schulden en wel

f 1675652, terwijl Wyoming en het Mormonengebied Utah in 't geheel

geen schuld hebben. De nationale belastingen, die hoofdzakelijk geheven

worden door middel van tollen en verder van de tabak, spiritualiën en

gezegeld papier, brengen f 1230000000 op, terwijl de belastingen der af-

zonderlijke staten, graafschappen en steden f 712395142 opbrengen. Hier-

van innen de staten f 167406193, de graafschappen f 191268743 en

de steden f 333963486.

De landmacht der Vereenigde Staten bestaat uit het geregelde leger en

de militie der afzonderlijke staten, bij welke, behoudens enkele uitzonde-

ringen, ieder burger, die in staat is de wapenen te dragen, tusschen 18

en 45 jaren, wordt ingedeeld. Het staande leger bestaat tegenwoordig

nog slechts uit 30000 man en vereischt jaarlijks een uitgave van

f 80100000. Op de actieve lijst komen voor een generaal, een luitenant-

generaal, een generaal-majoor en 12 brigade-generaals. Het leger bestaat

uit een genie-corps, een artillerie-corps en een signaal-corps; verder uit

10 regementen ruiterij, 5 regementen artillerie, 25 regementen infanterie,

de staf der militaire akademie en een corps Indiaansche tirailleurs. In

het geheel telt het leger 35284 man en om het op die sterkte te houden

moeten per jaar 6000 man worden aangenomen.

In het jaar 1873 werd uit New-Tork 't volgende medegedeeld omtrent

het Amerikaansche leger : »Van het geregelde leger staat iets meer dan

de helft in die streken, waar invallen van Indianenstammen te vreezen

zijn en men volgt hierbij het stelsel deze troepen in tal van kleine corp-

sen over de forten te verdeelen. Dit stelsel biedt niet alleen weinig be-

scherming aan tegen overvallen van Indianen, maar is ook zeer kostbaar.

Daardoor toch is een talrijk leger van militaire ambtenaren noodig, terwijl

het 't transport van levensmiddelen en ammunitie in de hoogste mate

omslachtig maakt. Bovendien draagt het werkelijk bij tot demoraliseering en

l. Dauiel. Haiidb. der Erdk. Bntl. I. S. 831—835.
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desorganisatie van bet leger. De enkele verstrooide militaire posten, waar-

onder die nauwelijks honderd man sterk zijn, zgn te eenenmale onttrok-

ken aan de controle der hoogere krijgsbesturen, waardoor officieren en

leger- beambten vrij spel hebben. Op de posten, die in rustige streken

liggen, leiden de troepen een lui en werkeloos leven. Zij zijn aan tucht

ontwend, terwijl in de door Indianen bezochte streken, de dienst uiterst

zwaar is. Ofschoon wij leven in een demokratisch land is de kloof, die

officieren van soldaten scheidt, nergens dieper dan hier. De officieren hebben

een behoorlijke bezoldiging en een goede verpleging. Zij beschouwen zich

echter als hoogere wezens, ofschoon zij niet meer, zooals vroeger, uit de

zonen der slavenhouders van het zuiden en der rijke kooplieden, maar uit den

middelstand getrokken worden. I)e soldaten zijn blootgesteld aan de meest

willekeurige behandeling. By de geringste botsing met den een of anderen

brutalen officier, kunnen zij nergens recht of bescherming vinden. Hun
loon is gering (f 31.80 per maand), hun voeding onvoldoende en hun

kleeding slecht. Bij de praktische oefeningen worden niet de geringste

voorzorgen genomen. Scholen of bibliotheken zijn voor hen niet voorhan-

den. Onder de soldaten bevinden zich ongeveer 6000 negers en evenveel

Duitschers. De officieren zijn bijna uitsluitend geboren Amerikanen van

Engelsche afkomst en onder hen komen slechts weinig Duitsche Amerika-

nen voor. Het gevolg van de slechte behandeling der gemeene soldaten

en van de gespannen verhouding tusschen hen en de officieren is een

desertie op groote schaal. Jaai-lijks deserteert bijna de helft van het leger. ^.

De vloot bestond op 1 Januari 1872 uit: 51 gepantserde schepen van

allerlei soort, met 127 kanonnen ; 58 schroefstoomschepen, met 865 ka-

nonnen; 10 raderschepen, met 72 kanonnen ; 20 zeilschepen, met 215 ka-

nonnen ; 28 stoomschepen, met 11 kanonnen; 3 proviandschepen, met 12

en 6 linieschepen, met 88 kanonnen; te zamen 176 schepen, met 1390

vuurmonden. Het corps zeeofficieren bestond uit 1360 man.

HET GEBIED ALJASKA,

Het noord-westelijk deel van Amerika vormde, tot op den 21*'^" Juni

1867, een Russische bezitting. De afstand van geheel Eussisch-Amerika

aan de Vereenigde Staten was een wereldgebeurtenis. Het gebied heeft een

oppervlakte van 963000 kilometers, 't Wordt gevormd door de noord-

westelgke uitloopers van het Rotsgebergte, is vol sneeuwtoppen en vul-

1. Neue Freie Presse vom 18 Juli 1873.
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kanen en ia de dalen en langs de randen van het kustgebergte met dichte

bosschen begroeid. De westkust is door een tal van fjorden sterk inge-

sneden en daarvoor ligt de Archipel van Prins van Wales en van George III.

In 1728 ontdekte de kozak Dschenew de Behringstraat, die eerst 80 jaar

later door Behring nauwkeuriger werd onderzocht.

De vulkanen zijn gedeeltelijk zeer hoog, de stroomende wateren talrijk,

doch nog maar zeer gedeeltelijk bekend. Het klimaat is afwisselend en

veel zachter dan dat van Amerika's oostkust en de op gelijke breedte

liggende streken van Oost- Azië. De noord-westkust heeft tot aan Aljaska

een zeeklimaat, met zachte winters, koele zomers en veel regen, wat voor

den groei van boomen zeer voordeelig is, doch de teelt van vruchten niet

meer toelaat.

Onder de 70461 inwoners komen nauwelijks 700 Kussen voor, d. i. 1 op

de 100 zielen. Verder treft men onder de bevolking 1500 zoogenaamde kreolen

aan, ontstaan uit de vermenging van Russen en Indianen. Van de 42000

Indianen zijn er slechts 15000 onderworpen ; de overigen leiden een zwer-

vend leven. Op de oostelijke helft van Aljaska wonen Eskimo's, ten ge-

tale van 20800, op de westelijke eilanden 2500 Aleuten. De voormalige

zetel der Eussische regeering, Nieuw-Archangelsk, dat vijf en twintig jaren

geleden 850 inwoners had, telt nu een bevolking van 2200 zielen. De

rijkdom van het land aan hout en pelterijen kwam wel is waar den Kussen

zeer te stade ; toch was het voor hen veeleer een lastpost dan een aan-

winst van macht, Voor de Amerikanen is het een geheel andere zaak.

Door de aanwinst van dit goudrijk grondgebied hebben zij het Britsch ge-

bied van twee kanten ingesloten. En ook op die streken, die zij hebben

helpen bevolken, slaan zij afgunstige blikken.

Het verslag, dat in 1869 door Generaal George H.Thomas, omtrent den

toestand van Aljaska werd uitgebracht, geeft niet veel hoop op kolonisatie

dezer streek en hiervan heeft men dan ook inderdaad nog niets vernomen.

Het klimaat is te ruw en voor den landbouw is er te veel regen en te

weinig zon. Op de meeste stations treft men tuinen aan, waarin radijs,

knolrapen, latuw en andere waterachtige groenten, benevens zeer goede

aardappelen geteeld worden. De laatsten blijven echter niet lang goed.

De vochtigheid is zoo groot, dat moesgroenten wel groeien, maar niet tot

rijpheid komen, 't Zelfde geldt voor gerst, haver en tarwe. De halmen

schieten hoog op en blijven groen en frisch, doch het koren wordt niet rijp.

In betrekking tot de oppervlakte is slechts weinig grond geschikt voor

bebouwing. De grootste streek bebouwbaar land vormt het plateau aan

de oostzijde van Cooks Inlet, dat zich uitsti'ekt tusschen Kenay en de Chogot-

shaik-oaai en een zeer gunstig klimaat heeft. De bodem bestaat uit zandig

alluviaal- leem, dat vruchtbaar is en tot op een belangrijke diepte gevonden

wordt. Maar ofschoon de zomer een zeer aangename temperatuur heeft,

hij duurt te kort om landbouw te kunnen drijven. De bosschen leveren

uitnemend goed timmerhout, maar Oregon, Washington en Brilsch-Columbia

leveren 't niet minder goed en kunnen het vrij wat gemakkelijker ter

markt brengen. De vischbanken ten noord-oosten van het schiereiland der

Aleuten en der gelijknamige eilanden zijn zeer uitgestrekt en leveren een

groote hoeveelheid visch, terwijl zalmen in alle rivieren worden gevonden.
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Behalve aan de baai van Chogotshaik worden ook op veel andere plaatsen

steenkolen gevonden, zooals aan de Kootsnon-haven, op het Kon-eiland, bij

Kaggaan, op Prins van Wales-eiland en bij Katmay, op het schiereiland Al-

jaska. Doch wat gezegd werd van het timmerhout, dat zelfde geldt voor

de steenkolen in de nabijheid van den Puget-sond. De belangrijkste tak

van nijverheid vormt de robbenvangst.

Tot op 't oogenblik dat het bij de Unie werd ingelijfd^ stond Aljaska

onder het beheer van een »Eussisch-Amerikaansche Handelmaatschappij,"

die in 1798 gevestigd en in 1799 door keizer Paul I van Rusland erkend

was. In 1839 was het privilegie dier maatschappij op nieuw voor '20 jaren

verlengd. Zij alleen had het recht van handel op dit gebied, welks be-

stuur voornamelijk was ingericht met het oog op jacht en visscherij.

Ofschoon de inwoners, onder de heerschappij der Eussisch-Amerikaan-

sche Maatschappij, niet veel meer dan slaven waren, toch werden zij met

zachtheid en menschelijkheid behandeld. Door het stichten van kerken,

scholen en hospitalen, door het verbod om brandewijn te verkoopen, door

de maatregelen om de verbreiding en vermeerdering der pelsdieren te be-

vorderen en door een aantal andere zaken, heeft de Maatschappij bewezen

,

dat zij, waar het er op aankwam het lot der bevolking te verbeteren, voor

geen offers terug deinsde. De plaats van de Eussisch-Amerikaansche Maat-

schappij is sedert ingenomen door de Noord-Amerikaansche Aljaska-Com-

pagnie. Men mag echter betwijfelen of de toestand der inboorlingen veel

verbeterd is, sedert zij vrije burgers der Vereenigde Staten geworden zijn.

Zeker is het, dat het verkeer tusschen hen en de vreemde indringers be-

langrijk afgenomen is. De hebzucht en overmoed van den Yankee hebben

den inboorling mistrouwen ingeboezemd en hem afgeschrikt.

Vroeger leverde de stad Sitka voor hem, die uit een beschaafd land

kwam, een zonderlingen aanblik op. «Nergens ziet men een uithangbord,

een winkel, enz. Artsen en advokaten zijn nauwelijks bij name bekend.

De Eussische regeering namelijk heeft tot dusverre alles geleverd : klee-

deren, levensmiddelen, woning, enz. De bewoners hadden nergens voor

te zorgen. Hun voedsel werd hun gebracht, kleedingstukken werden hun

toegezonden
,

woningen aangewezen. Voor hun arbeid, die bestond in

het verzenden van pelterijen, houthakken en het lossen en laden van schepen,

ontvingen zij jaarlijks ongeveer / 150.— per hoofd. ^.

Sitka of Nieuw-Archangelsk was het middelpunt van alle Russische

nederzettingen. Aanvankelijk werden alle voortbrengselen der volksplan-

tingen hierheen gebracht, om van hier uit verzonden te worden en

aldus werd voorzien in alle behoeften der gezamenlijke nederzettingen.

De stad werd in 1804 gesticht en dankt haar oorsprong aan de zeeotters.

Deze dieren komen namelijk, in de nabyheid, in groote hoeveelheden voor en

de jacht daarop is zeer winstgevend, wegens hun kostbare pelzen. Sitka ligt

op het eiland Baranow, dat ongeveer 135 kilometers lang en gemiddeld 32

breed is. Onder de gebouwen zijn noemenswaardig de pakhuizen van de

voormalige Russisch-Amerikaansche IJsmaatschappij, de woning van den

Gouverneur, de kerken en ongeveer 30 huizen van de Russische bevolking.

De huizen hebben een gele kleur, terwijl de ijzeren daken rood geverwd

1. Ausland. 1875. No. 9. S. 211.
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zijn. De Grieksche domkerk met haar groenen toren en het stadhuis

brengen Nieuw-Archangel op een lijn met een klein Duitsch landstadje.

Toch staan er nog 4 a 500 hutten van Indianen, die opgetrokken zijn uit

boomstammen en met den bast van cederen gedekt. Midden in het dak is

een ruime opening, waardoor de lucht binnenstroomt en de rook een uitweg

vindt. Buiten Sitka woont op het geheele eiland geen enkele blanke. De
Indianen behooren tot den stam der Koloschen en zouden ongeveer 1100

man sterk zijn.

Onder de inboorlingen leven de Indianen bij voorkeur in de zuidelijke

deelen van het land en aan de westelijke kusten, die voor het volkerenverkeer

't meest open staan. Ze komen echter tot diep in het binnenland langs

den Yukon voor. Volgens de onderzoekingen van Frederik Whijmper ont-

moeten we langs den benedenloop dezer rivier de Ingeleten-lndianen, die

zich alleen door hun taal onderscheiden van de Co-Tukon-stammen, die

meer noordelijk wonen en wier taal zich uitstrekt tot aan het Fort Yukon,

130 kilometers ran de Britsche grenzen verwijderd.

De Ingeleten leven in onderaardsche woningen. Om daai'in te komen,

treedt men eerst een houten hut binnen, waarin een loodrechte schacht naar

een lagen tunnel voert, die men door moet kruipen. Op die wijze bereikt

men de eigenlijke woning, een groot hol, met een koepelvormig dak, in

't midden voorzien van een opening om den rook door te laten, 's Nachts

worden de halfverkoolde takken door het rookgat naar buiten geworpen

en dit met steenen dicht gemaakt, terwijl de ingang met palen woi'dt ge-

sloten. Weldra heerscht er dan een verpestende lucht in die onderaardsche

woningen. Eook en koolzure dampen stijgen uit de gloeiende asch op.

Daarmede vermengt zich de lucht der op elkaar gedrongen , vuile be-

woners van meer of minder bedorven visch en vleesch, van oud leer en

nieuwe huiden. Intusschen hebben de honden in de buitenlucht op het

warme dak hun leger opgeslagen en 't duurt niet lang of onder deze

dieren breken twisten uit. Soms wordt een onvoorzichtig dier naar het

rookgat gedrongen en valt er door heen op de gloeiende asch. Niet al-

leen werpt het natuurlijk het keukengereedschap om, maar behalve al de

luchtjes die er reeds heerschen komt er nu nog dat van verschroeid haar

bg. Natuurlijk neemt de ongelukkige hond huilend en blaffend, zoo spoe-

dig mogelijk den terugtocht aan.

De Ingeleten zijn verzot op tabak; zoowel mannen als vrouwen maken

er gebruik van ; de vrouwen alleen bij sommige gelegenheden. Met de

grootste zorg vermijden zij water en zeep. Eenigen tijd geleden kwam
een hunner bij een arts onder behandeling ; de man klaagde over pijn in

de borst. De arts legde hem een flinke trekpleister en dacht niet anders

dan dat hij den volgenden dag een ontzaglijke blaar zou vinden. Dit

was echter het geval niet, doch wel kwam van onder de pleister voor de

eerste maal, wie weet sedert hoeveel jaren, de reine huid ongedeerd te

voorschijn. De patiënt verklaarde geheel hersteld te zijn.

Te Nuklukayete wordeb de groote Indianenmarkten gehouden en de

meeste zaken gedaan, want daar komen de Eoodhuiden met hun gedoode

pelsdieren van wijd en zijd te zamen. Ook zag Whympher hier Indianen

van den Tanana-stam met beschilderde huid, met vederen en lederen
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sieradiën of op andere wijze getooid. Zij moeten wellicht beschouwd

worden als de laatste overblijfselen der Koodhuiden, zooals zij eertijds

waren. Verder vindt men hier de Kotsch- a-Kutsehin-Indianen, de onmid-

dellijke buren van het fort Yukon, die sich door meerdere reinheid en een

betere levenswijze gunstig onderscheiden van hun stamgenooten. 't Is

opmerkelijk, dat bij al deze stammen de mannen zich veel meer opschikken

dan de vrouwen. Bij hen, zoo goed als bij ons, zijn er millionnaiis en

arme duivels en onder de eersten zijn er weder vrekken, die hun schat -

ten, namelijk glaspaarlen, achter slot en grendel verbergen.

De Ratten-Indianen, een goedaardig en dienstvaardig soort van men-

schen, wonen ook in de nabijheid van het fort Yukon. Op hun handels-

tochten bezoeken zij niet zelden de Eskimo -stammen op de kusten der

IJszee. Zij bedienen zich daarbij van een slede, die 't eenvoudigst werk-

tuig in haar soort is, want ze bestaat uit een plank, waarvan het voorste

gedeelte door middel van waterdamp week gemaakt en naar boven omge-

bogen is en in dien vorm gehouden wordt door lederen riemen.

De Amerikaansche kapitein- ingenieur Eaymond zegt, dat de Indianen

van het Aljaska geheel en al dreigen uit te sterven, daar allerlei ziekten

onder hen woeden, die door het streng klimaat een ernstig karakter

aannemen.

Op de kusten der Noordelijke IJszee wonen de Eskimo's, een poolvolk,

dat wij in geheel het Noordelijk deel van Amerika en op Groenland zullen

aantreffen. Wij zullen dus later gelegenheid hebben ze wat nader te be-

schouwen.

Meer bepaald tot de bevolking van Aljaska behooren de Malemuten,

die bij Unalatschlit, op de kust van den Norton-sond wonen en de tus-

schenpersonen zijn voor het verkeer met de Tsjoektsjen van Azië

De Malemuten, wier taal overeenkomt met die van de Eskimo's op

Groenland, zouden geheel en al met dezen overeenkomen, zoo hun gestalte

niet veel forscher ware. Zij doorboren zich de bovenlip, om er een beenen

staafje door heen te steken. Hun bovenkleeding bestaat uit een pels, op

de wyze van een hemd gesneden, met lange armen en voorzien van een kap.

Kousen, sokken en laarzen zijn eveneens van pels vervaardigd en somtijds is

hun kleeding omzoomd met bont, dat een hooge waarde heeft. De Malemuten

bewonen onderaardsche holen, gelijk aan die der Ingeleten-Indianen. Ne-

vens elke woning bevindt zich een door paalwerk afgesloten ruimte, of

wel een huisje of kooi. Men kan die slechts binnengaan door middel van

een boomstam, waarin treden uitgehouwen zijn en die de plaats van een

ladder inneemt. Deze ruimte dient hoofdzakelijk tot beveiliging der

levensmiddelen tegen hongerige honden en wilde dieren. Behalve hun

bizondere woningen, bouwen de Malemuten ook grootere lokalen, die die-

nen voor vergaderingen of wel als danshuizen. Het dansen heeft alleen in

den winter plaats en bestaat hoofdzakelijk uit pautominen, waarbij vogels

of viervoertige dieren worden nagebootst. De balzalen worden verlicht

door sombere traanlampen. Bij die gelegenheid brengen de vrouwen spij-

zen mede en elk gezin doet zijn best naar vermogen tot dien pic nic bij

te dragen. Het feest wordt geopend met een maaltijd en na deze ver-

sterking beginnen de dansen. De Malemuten onderscheiden zich, zooals
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boven gezegd is, door een rijzige gestalte van de Eskimo's. Mannen van

1.83 M. lengte zijn onder hen geen zeldzaamheid. L'e vrouwen zijn krach-

tig, goed gevormd en de goedaardigheid spreekt uit haar gelaatstrekken.

DE ALEÜTEIl

Van af het schiereiland Aljaska loopt, in westelijke richting, juist langs

den 53'^''^'" breedtegraad, een reeks van vulkanische kegels en piramiden, die

de grens vormen tusschen de Behringzee en den Grooten Oceaan. Deze

vulkanen stijgen als steile rotsen op uit de zee, wier baren op die sombere,

ruwe granietmassa's breken. Veelal vormen zij sterk gescheurde kusten,

met een aantal zeeboezems. Vooral in den herfst en winter levert deze ke-

ten van steile pieken een majestueuzen aanblik op, wanneer de vuurzuilen,

die de eeuwig bewogen woestenij van den nooit rustenden oceaan verlichten,

een purperrooden gloed werpen op de phantastisch gevormde ijsreuzen. die

rusteloos voortzwalken op de schuimende, donkere golven. Het Noorderlicht

aan den hemel en de vulkanen op aarde schijnen met elkander te wed-

yveren. Terwijl zij hun somber schoonen gloed over de geheele natuur

verspreiden, kaatsen de wolken aan het hemelgewelf en de gletschers op

aarde hun bloedroode stralen terug. Dikwijls kan men niet zeggen waar

het Noorderlicht eindigt en de gloed der vulkanen begint, die de Behringzee

in een vurigen sluier hullen. Deze keten van eilanden en vulkanen draagt

den naam van Ateutische eilanden. Thans behooren zij, evenals Aljaska,

aan de Vereenigde Staten.

De Behringzee mist den levenaanbrengenden invloed, dien de golfstroom,

te zamen met de warme zuid-westen winden, uitoefent op de kusten der

noordelijke zeeën. In Noorwegen b. v. gedijt de mais nog op 60" N.B.

en wordt nog gerst verbouwd op den 69^"^" breedtegraad. Op een breedte

van 65°, in de nabijheid van Archangelsk, heeft Ardatow met goeden uit-

slag proefnemingen gedaan omtrent het verbouwen van tarwe en boekweit.

Doch zelfs op den 58*"^" breedtegraad groeit op Aljaska geen enkele struik.

Alleen gras kan in dit koud, vochtig klimaat groeien, terwijl alle pogingen

om granen te verbouwen mislukt zijn. Zoodra men deze natuurlijke grenzen

overschrijdt, ontmoeten we langs de kusten der Behringzee de ruwste en

onherbergzaamste landstreken, waar alle organisch leven ophoudt. Gedu-

rende den zomer hangen steeds dichte nevelwolken boven deze zee, daar
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de warme luchtstroomen, die van alle kanten toevloeien, hier verdicht worden.

In den winter torschen de eilanden reusachtige gletschers, welker ijsmassa's

rusteloos op zee omzwalken. In de wouden en diepe dalen der Aleutische

eilanden groeit hoog en sappig gras en langs de steile bergwouden breiden zich

weelderige tapijten uit van mossen en vlechtsoorten, die het somber voor-

komen van die ongastvrije kusten een bedriegelijken tooi bijzetten. De op

zich zelf staande rotsvulkanen dezer eilanden bereiken vaak een hoogte

van meer dan 2000 M. Van April tot half Juli zijn zij in nevelen ge-

huld ; van Juli tot September welft zich een onbewolkte hemel van

azuur over de bergen en hoogten en den reiziger, die gedurende den zomer

deze eilanden bezoekt, is het verblijf aldaar onvergetelijk. Op het einde van

September hullen zij zich op nieuw in hun wolkensluier. Slechts scherpe

pieken teekenen zich tegen den vuil-blauwen hemel af. In het begin

van October beginnen de vreeselijkste sneeuwstormen en gedurende zeven

maanden, tot in het begin van Mei, heerscht een ijzige, alles doodende winter.

Nog onherbergzamer dan de Aleuten zijn de Prybiloff-eilanden
, waarop

slechts gras en gele vlechten de rotswanden eenig leven bijzetten. Beide

groepen worden bewoond door de Aleuten en verder door zeevogels, zee-

honden en walvisschen. Op verschillende punten omzoomen de laatsten

met hun reusachtige vette lichamen de kusten als een zwarten rand. Die

dieren zijn het belangrijkste voortbrengsel dezer streken. Zij en de zee-

otters lokten de eerste scharen ondernemende kozakken uit Kamschatka

hierheen. Nog verhaalt men vele sagen omtrent den strijd tusschen de

eerste Russische pionniers en de Aleuten.

De Aleuten zijn dapper en eerlijk. Diefstal is onder hen te eenenmale

onbekend. Hun eigen bezitting wordt nooit weggesloten en het eigendom

van vreemdelingen is geheel veilig. Moorden komen nimmer onder hen voor.

De bisschop Johan Wenjanimoff, die jaren lang onder de Aleuten ver-

keerd heeft, roemt hun gehardheid tegen pijn en smart. Zelfs de felste

martelingen kunnen hun geen klacht ontwringen. Heeft een Aleut het

ongeluk in een klem te geraken, die voor het een of ander roofdier is op-

gesteld, dan wacht hij geduldig het oogenblik af, dat hij bevrijd wordt, al

dringen de scherpe tanden ook nog zoo diep in het vleesch. Vrees kent hij

niet en zijne verwondering te uiten gaat bij hem bepaald door voor een

ongemanierdheid. •s>NU admirari" is de stelregel, die van vader op zoon

overerft. Niets is er wat hem verheugt, doch aan de andere zijde kan

ook niets hem verschrikken ; in een woord niets is in staat een diepen

indruk op hem te maken. En toch is hij niet ongevoelig ; in zijn borst

draagt hij een hart, dat warm slaat voor vrouw en kinderen. Waar het

zijn naaste bloedverwanten geldt, deinst hij niet terug voor de grootste zelfop-

offering. Hij heeft een edelen trots, zoodat niet alleen een woord, maar

zelfs een blik hem diep vernederen kan. Hij blijft zijn woord onkreuk-

baar getrouw en op zijn beloften kan men staat maken. Nimmer zal hij

zich tot liegen verlagen. De reiziger Pospieloff deelt verschillende geval-

len mede, waarin een logen den Aleut van zware straffen, eenmaal zelfs

van den dood had kunnen redden. Doch steeds bewaarde hij een somber

stilzwijgen en liever wilde hij alles verdragen, dan zich door een logen

aan straf onttrekken.



142

De Aleuten zijn hartstochtelijk verzot op brandewijn en tabak, waarmede

de Russen hen bekend hebben gemaakt. Vooral rooken zij gaarne, zij

vermengen de tabak met den fijngesneden bast van den dennenboom en

de rook van dit mengsel naar binnen te zuigen is hun een ware weelde.

De pijp doet de ronde, de een reikt haar den ander over.

De Aleuten zijn lang niet zoo misvormd als de overige Eskimo's, b. v.

hun naburen, de Tsjoektsjen. Hun schedel, van achteren vlak en aan de

beide zijden ingedrukt, heeft min of meer den vorm van eene pyramide.

Het breede gelaat, met de vooruitstekende jukbeenderen en de schuin ge-

plaatste oogen, geeft hun meer een Mongoolsch, dan een Amerikaansch

voorkomen. De huidskleur der Aleuten is blank
;

bij hun stamverwanten

in het uiterste noorden gaat deze echter in licht bruin over. Hun gestalte

is forscher dan die van alle andere Eskimo's, die over 't algemeen bijna

dwergachtig klein zijn. Zij hebben breede schouders, zijn sterk en ge-

spierd en hebben, in weerwil van hun zwaren arbeid, kleine, schoon ge-

vormde handen en voeten. Bij de mannen zijn de beenen krom gegroeid,

ten gevolge van het langdurig zitten in hun baidara, een soort van boot.

's Winters wonen de Aleuten in holen, die zij in den grond uitgraven

en met sneeuw bedekken ; 's zomers in een soort van tenten. Ofschoon

hun geestvermogens niet bizonder ontwikkeld zijn, zoo onderscheiden zij

zich toch door een buitengewone handigheid, waar 't er op aan komt

't een of ander na te bootsen. In ongeloofslijk korten tijd maken zij zich

elk handwerk eigen. Zoo treft men tegenwoordig niet alleen schrijnwer-

kers, timmerlieden, smeden, slotenmakers en schoenmakers onder hen aan ;

maar zelfs schilders zoekt men er niet te vergeefs en daaronder enkelen,

die onmiskenbare blijken van talent geven. Velen hunner spreken Eus-

sisch en sedert zij onder Amerikaansche heerschappij gekomen zijn, begin-

nen zij ook Engelsch te spreken. Voor 't overige leggen zij zich meer op

de praktijk toe en zgn o. a. uitmuntende matrozen.

Voor den Aleut is de baidara zijn tweede tehuis. In deze baidara is

slechts plaats voor een enkel persoon, 't Is een langwerpig, zeer licht

vaartuig en bestaat uit een zorgvuldig uitgeholden boomstam. De wanden

zijn uiterst dun en aan alle zijden is zij met zeehondenvel overtrokken. Ook

van boven is zij daarmede overspannen ; alleen in het midden is een ope-

ning gelaten, waarin de koene schipper plaats neemt, waarna hij het bo-

vendek vast om het lichaam snoert. Hij zit dus om zoo te zeggen in een

lederen zak ; alleen het bovendeel van zijn lichaam is zichtbaar. Tengevolge

van deze even eenvoudige als praktische inrichting, kan er geen droppel

water in de boot dringen, al gaat de zee nog zoo hoog, terwijl het vaar-

tuig te licht is om op den grond te raken. Zijn vaartuig met een klein

roer besturend, met zijn wapenen en zijn vischtuig voor zich, doorklieft de

Aleut de hem onderworpen baren, met groote gemakkelijkheid, terwijl hy

zich voortdurend in evenwicht houdt, 't Baart hem weinig zorg zoo zijn

vaartuig al eens een enkele maal omslaat, want binnen enkele seconden

heeft hij het weer in evenwicht gebracht. Behalve deze booten hebben de

Aleuten nog zoogenaamde familie-baidaren, die geheel en al op de zelfde

wijze zijn ingericht, doch meerdere zitplaatsen hebben. Volwassen mannen

echter beschouwen het gebruik van zulke booten als een schande.
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Alvorens de R'i«sn hunui heerschappij over deze eilanden hadden uit-

gestrekt, werd de bevolking geregeerd door de oudsten van den stam, die

den naam droegen van Toenen. Buiten deze toenen, die zich op hun

gtamboom niet weinig laten voorstaan, werd de bevolking verdeeld in twee

klassen, vrijen en slaven.

De Eussisch-Amerikaansche Compagnie hief de slavernij op, doch hand-

haafde de toenen als regenten. Ifog vele sagen en legenden leven voort

in den mond des volks en het Amerikaansche dagblad »Ajaska Herald/'

heeft tal van liederen en melodiën der Aleuten medegedeeld, die niet

zonder verdienste zijn. 't Meerendeel dier liederen heeft betrekking op

het zeeleven. Bovendien bezit men een geheelen bundel minneliederen,

die echter een zeer cynischen geest ademen.

Het voornaamste middel van bestaan der Aleuten is de visscherij en

de jacht op zeedieren. Deze biedt hun niet alleen de gelegenheid om al

hun krachten en vermogens te ontwikkelen, doch tevens om hun moed, ja

zelfs hun roekeloosheid te bewijzen. In de maand April steken meer dan

drie honderd baidaren in zee. Zij verdeelen zich in partijen van twintig

tot dertig booten en dringen, in weerwil van stormen en hooge zeeën,

diep in zee door. Elke partij vaart in een rechte lijn, terwijl de booten

op een bepaalden afstand van elkaar verwijderd blijven. Nauwelijks ver-

heft een zeeotter den kop boven water of een pijl doorklieft de lucht en

de boot, waaruit het dier het eerst ontdekt is, volgt het. De overige

booten vormen een cirkel, waarvan de eerste het middelpunt vormt.

Wordt de kop ten tweedenmale zichtbaar dan snoi'ren meerdere pijlen

door de lucht en het duurt niet lang of het doode dier wordt uit het wa-

ter gehaald. Zijn er meerdere ' otters, dan vormen de booten ook meer-

dere kringen en de jacht heeft plaats op de zelfde wijze.

Bij de otterjacht gedurende den winter geven de Aleuten bewijzen van

moed en tegenwoordigheid van geest. Wanneer de storm de baren hemel-

hoog opzweept, dan zoeken de otters een schuilplaats op onbewoonde ei-

landen, waar zij in rotsspleten inslapen. De Aleut deinst er niet voor terug

zich bij zulk een weder in zee te wagen. In elke baidara nemen alsdan

twee jagers plaats^ die de rots of het eiland naderen, aan de zijde, die van

den wind afligt. Een der jagers wacht het oogenblik af, waarop de boot

door de golven in de hoogte wordt gestuwd, om met het geweer in de

hand op den oever te springen. Er is een meer dan gewore behendigheid

en langdurige oefening toe noodig, om op de gladde rots niet uit te glijden,

in welk geval de jager in zee zou storten of in zijn val verpletterd worden.

Daarna nadert de jager het slapende dier met behoedzaamheid en slaat

het dood, voor het ontwaakt. De terugtocht is niet minder gevaarlijk.

Hoe gemakkeljjk toch kan de jager, die in de eene hand het geweer, in de

andei'e het gedoode dier heeft, niet afgl jjden, terwijl hij in de boot springt.

En toch is er nauwelijks een enkel voorbeeld van bekend, dat een jager

bij dit waagstuk is omgekomen.

Ook met netten worden de zeeotters gevangen, doch dit geschiedt slechts

bij uitzondering, want de jager hunkert naar de met zooveel gevaren ver-

bonden jacht.

Niet minder belangwekkend is de jacht op zeebeeren {Otaria ursina L.)
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Zoodx'a zich in April de zeebeeren op de oevers van de Behringzee vertoonen

trekken de Aleuten er op los. De koenste en meest geoefende jagers gaan

voorop en achter hen volgt hij, die de leiding der jacht op zich genomen

heeft. Zoodra hun geblaat, dat op dat der schapen gelijkt, vernomen wordt,

snellen de jagers voorwaarts, om vooral de jongen den terugtocht af te

snijden. Want alleen op de laatsten wordt jacht gemaakt. Eog dagen lang,

nadat deze slachting heeft plaats gehad, zwemmen de wijfjes langs den

oever rond en tot diep in zee dringt hun klagend gehuil door. Jaarlijks

worden meer dan 35(10000 zeebeeren gedood.

Gaat de Aleut op de walvischvangst uit, dan is hij geheel alleen en dan

heeft hij al zijn kalmte en koelbloedigheid noodig. Dagen lang doorkruist hij

in zijn lichte boot de zee en zoodra hij een walvisch ontdekt, tracht hij dezen

bij den kop te naderen. Is dit gelukt dan steekt hij een speer onder de

linkervin en roeit dan zoo snel mogelijk terug, want met een enkelen slag

van zijn staart zendt de walvisch niet alleen een enkele baidara, maar een

geheele vloot van die lichte vaartuigen naar den grond. De speer draagt

het merk van den naam des eigenaars en waar ook de doode walvisch

aanspoelt, hij blijft het eigendom van den jager, die hem gewond heeft.

Het gebeurt echter niet zelden, dat de walvisch, voor de jager tijd heeft ge-

had hem te naderen, door een enkele beweging van zijn reusachtig lichaam

man en boot in de diepte sleurt.

Nog meer koelbloedigheid en kracht heeft de Aleut noodig bij de jacht

op walrussen. Wanneer hij hierop uitgaat, neemt hij van bloedverwanten

en vrienden afscheid, alsof hij den dood te gemoet ging. Men tracht deze

dieren te bemachtigen, wanneer zij zich op het vaste land bevinden, door

hen den terugtocht af te snijden. Men breekt den gedooden walrus ter-

stond de slagtanden uit en stroopt hem de huid af. Het vleesch laat men

liggen, daar hieruit geen traan gewonnen wordt.

BRITSCH-NOORD-AMERIKA.

Britsch-Noord-Amerika omvat alles wat ten noorden van de Vereenigde

Staten ligt, met uitzondering van Aljaska en Groenland. Het strekt zich uit

tusscben 42" 50' N.B. en de Noordelijke IJszee en wordt ten oosten door

den Atlantischen Oceaan, ten zuiden door de Vereenigde Staten, ten westen

door den Grooten Oceaan en Aljaska begrensd. Het heeft een oppervlakte

van 8457304 km., bij een bevolking van slechts 3689800 zielen.

1. Paul Fiichs. Die AlciUcn. Aiislanil. 1874. No. 46. 9. 013—916.
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Slechts omstreeks een vijfde deel van dit uitgestrekte gebied is werkelijk

in het bezit der Britten. Het overige bestaat öf uit kustlanden, 't grootste

gedeelte van het jaar onder sneeuw en ijs bedolven en zeer spaarzaam door

nomadische stammen bewoond, öf uit uitgestrekte jachtgebieden, die nog

in het bezit zijn der oorspronkelijke bewoners en die alleen in naam onder

Britsche heerschappij staan.

Men onderscheidt dan ook de eigenlijke koloniën {settled provinces) en

de Hudsonsbaai-landen. De eersten strekken zich uit langs den St. Lau-

rens en den Atlantischen Oceaan, de laatsten liggen om de Hudsonsbaai

en verder in 't noorden, tot aan het Rotsgebergte. Aan de overzijde van

dit gebergte ligt Britsch Columbia, met de daarbij behoorende eilanden.

Sedert 1871 vormt dit uitgestrekt gebied onder den naam van doH?imon

of Canada een confederatie der vroeger op zich zelf staande provinciën,

't Is dus een zelfstandige bondstaat, slechts door losse banden met het

moederland verbonden.

De neiging tot het vormen van zulk een confederatie openbaarde zich

eerst in 1864 en reeds een jaar later werd zij bewerkstelligd. In 1867

werd dit bond, dat toen nog slechts de vier provinciën Opper- en Neder-

Canada, Nieuw-Schotland en Nieuw-Brunswijk omvatte, bij een koninklijke

proclamatie bekrachtigd en georganiseerd. In de jaren 1869, 1870 en

1871 traden de Hudsonsbaai-landen, Manitoba en Britsch-Columbia toe en

in 1873 sloot ook Prins Edwards-eiland zich daarbij aan. Alleen New-

Foundland heeft tot dusverre hardnekkig geweigerd zich aan te sluiten,

doch zijn toetreding is slechts een kwestie van tijd.

Bij de staatsregeling heeft men die van het moederland tot model ge-

nomen. Het bestuur wordt uitgeoefend door den Souverein, een Hoogerhuis

of Senaat en een Lagerhuis. De eerste wordt vertegenwoordigd door een Ge-

neraal-Gouverneur, bijgestaan door een door hem benoemden raad {Queens

privy Council for Canada). De Senaat bestaat uit 72 leden, 24 voor elk der

beide Canada's en 12 voor elk der overige provinciën. Zoowel de senatoren

als de voorzitter van den senaat (speaker), worden voor hun leven benoemd

door den Generaal-Gouverneur. Het Lagerhuis bestaat uit 181 leden, die

voor den tijd van vijf jaren worden gekozen. Om kiezer te zijn moet men

zijn Britsch onderdaan, 21 jaren oud en een grondbezit hebben, dat min-

stens f30,— opbrengt. Beide huizen worden eenmaal per jaar opgeroepen

door den Generaal-Gouverneur, die ook het recht heeft het Parlement te

verdagen en te ontbinden. Aan de kroon van Engeland is een veto voor

den tijd van twee jaren toegekend ten aanzien van alle wetten, die door

het Parlement aangenomen en door den Generaal-Gouverneur bekrachtigd

zijn. Wetten, enkele bepaalde aangelegenheden betreffende, moeten het

Britsche Parlement worden voorgelegd. In elke provincie bestaat een wet-

gevende en uitvoerende raad, waarvan een door den Generaal-Gouver-

neur benoemden Vice-Gouverneur vooi'zitter is.

III.
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Sedert ten gevolge van de ontdekking van goudvelden een sterke land-

verhuizing naar Britsch Columbia plaats greep, Werd het in 1858 tot een onder

de kroon staande kolonie verheven, terwijl het vroeger een deel uitmaakte

van de Hudsonsbaai- landen. In 1871 sloot het zich, zooals hier boven

reeds gezegd is, aan 't Dominion of Canada aan. Zich ongeveer tusschen

40" en 50" N. B. uitstrekkend, grenst het ten zuiden aan het Washmg-

ton-gebied, terwijl de noordelyke grens gevormd wordt door de Simpson

en de Finlay, welke laatste een der bronrivieren van de Peace-river is.

De oostelijke grens loopt over den kam van het Eotsgebergte. Met inbe-

grip van Koningin Charlotte- en van Couvers-eiiand, heeft Columbia een

oppervlakte van omstreeks 551620 km.

De sterk gekloofde bodem van dit woeste land draagt een aantal berg-

ketenen, waaronder enkelen, die eene aanmerkelijke hoogte hebben, 't Zijn

allen uitloopers van het Eotsgebergte.

Vele toppen zijn met eeuwige sneeuw bedekt
;
op andere blijft zy negen

maanden van de twaalf liggen. In de dalen daarentegen valt betrekkelijk

zeer weinig sneeuw en zelden ligt ze daar langer dan acht dagen. Langs

de kust valt veel regen en de winter is er zeer zacht. De bergen dragen

meestal pijn- en dennenbosschen en in de dalen groeit een zeer voedzame

grassoort. Langs de oevers der rivieren treft men wilgen, populieren

en berken, hier en daar ook naaldboomen aan. De bosschen hebben

vaak een ontzaglijke uitgestrektheid en waar op de bergen de wou-

den ontbreken, treedt daarvoor een weelderig grasgewas in de plaats.

Dit saprijke »bunch-gras" schijnt bepaald aan het westen eigen te zijn.

't Is geheel verschillend van het gras der prairiën en rivierdalen, bereikt

een hoogte van 0,6— 0,9 M., groeit in op zich zelf staande bundels en

blijft hoogst voedzaam, zelfs na langdurige droogte. Langs den groeten

Cai'iboeweg strekken zich grasvlakten uit, die een lengte hebben van 250,

bij een breedte van 36—48 km. en ook tusschen de Thompson en den

Fraser worden er gevonden, die een aanmerkelijke uitgebreidheid hebben.

Een zesde deel der oppervlakte van Britsch Columbia wordt door het

water ingenomen. Een van de grootste meren — Stuarts Lake — is omstreeks

80 km. lang en 6'/2— 8 km. breed. Frasers Lake heeft een omtrek

van 130, Mac Leods Lake een van 90 km. Het laatste voert zijn water,

door middel van de Peace-river, naar de Noordelijke IJszee.

De bronnen van den Fraser liggen niet ver van die van den Canoe,

de noordelijkste bronrivier van den Columbia. De Fraser maakt in zijn

bovenloop een groote bocht, daar hij eerst in een westelijke, daarna in

een zuidelijke richting stroomt. De door deze bocht omvatte landstreek

is het goudrijke Cariboe. Verder op blijft de richting der rivier steeds

zuidelijk. De belangrijkste zijrivier is de Thonipso^i, die eveneens een

goudrijk gebied doorloopt en zich bij de zoogenaamde Forks met den

hoofdstroom vereenigt. De Fraser, die aan de monding ongeveer 1.6 km.

breed is, is 58 km. stroomopwaarts, tot bij het fort Langleij, voor groote

schepen bevaarbaar. De vertikale vorm van den bodem brengt mede, dat

al die stroomen rijk aan watervallen zijn en dus slechts hier en daar over
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een kleineren of grooteren afstand bevaren kunnen worden. Lichte booten

kunnen van de monding af het fort Yale bereiken.

Dit waterrijke land is natuurlijk tevens zeer rijk aan visch, ja wel-

licht staat Britsch-Columbia in dit opzicht onder alle landen der aarde bo-

venaan. Toch is de visscherij, ten gevolge van den grooten afstand van

volkrgke streken, van betrekkelijk weinig belang. Walvisschen en zee-

honden komen in menigte voor langs de noordelijke kusten en in de ri-

vieren woi'den steuren gevangen, waaronder sommigen een zwaarte van

350 kg. bereiken. De Fraser en zijne zijrivieren zijn sterk bevolkt door zal-

men en andere zoetwatervisschen.

In de laatste dagen van September en in het begin van October zwem-

men maranen, (corregonus quadrilateralis), de rondvisch der Engelschen

in ontelbare scholen den Fraser op, dringen door in elke zijrivier, tot ze

ten slotte de plaatsen gevonden hebben, waar zij bij voorkeur kuit schie-

ten. Slechts weinig visschen zijn aangenamer voor oog en gehemelte

beiden. Na verwant aan de aristokratische salmonidae (zalmsoorten)

heeft de marane ten volle aanspraak op de attentie, die blanken en roo-

den beiden hem bewijzen. Deze schoone visch is voor de westelijke India-

nenstammen het zelfde wat voor hen, die de oostelijke hellingen van het

Rotsgebergte bewonen, de Altikdmeg is. Altikaraeg d. i. »rendier der

zeeën", is de Indiaansche naam van een visch, die door den reiziger en

handelaar witvisch en door den geleerde corregonus albus genoemd wordt.

Vele stammen voeden zich gedurende drie vierden van het jaar met deze

visch, ja op verschillende grensstations wordt gedurende de wintermaanden

geen ander voedsel gebruikt. Men kan zich eenigermate een voorstelling

maken van de buitengewone talrijkheid dezer visschen door het feit, dat er

in het kleine St. Annis~Lake, bij het fort Edmonton, in den tijd van drie

weken 40000 stuks gevangen werden. Deze werden gevangen met de

meest onvolkomen hulpmiddelen en door elkander gerekend woog elke visch

IY2 kg. In de meer westelijk gelegen streken zijn zij even talrijk

In het jaar 1857 ontdekte men voor 't eerst goud aan den benedenloop

van den Fraser en in de volgende vier jaren werd een belangrijke hoeveel-

heid van dit metaal gewonnen. Toen men meende, dat de ontginning

geen winst meer gaf, trokken de meeste gouddelvers landwaarts in en

lieten de zoogenaamde «diggings", die naar hunne meening niet meer

opbrachten, den Chineezen. Die arbeidzame en onvermoeide zonen van het

Hemelsche Eijk hebben echter nog voor millioenen guldens waarde gevon-

den in de streken, die men voor te eenenmale uitgeput hield.

Intusschen hadden de blanke gouddelvers gehoord, dat ver achter de

Cariboe-wildernis veel meer goud gevonden werd. Zij begaven zich

dus in menigte naar de Williams-river, waar zij werkelijk rijkelijk be-

loond werden voor hunne moeite. Intusschen is het gouddelven in die

streken een uiterst moeilijk werk. Hier toch heeft men het goudkwarts

maar niet voor het uithakken, maar men moet een laag van 18—45 M.

dikte uitgraven, die uit klei, leem, zand en kiezel bestaat, eer men het

edele metaal vindt. Alle berichten stemmen intusschen daarin overeen,

dat het Cariboe-gebied ontzettend rijk aan goud is en dat het goudgraven

1. Ausland. 1866. No. 7. S. 159.
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gedurende meer dan een menschengeslacht goede vruchten af kan werpen.

Maar behalve goud vrorden er ook nog andere metalen gevonden, zooals

platina en zilver, maar vooral koper in een ongehoorde hoeveelheid.

De metalen echter zijn niet de eenige schatten van dit woeste land, dat

overigens niet te eenenmale ongeschikt is voor landbouw. Ook de wouden,

die een groot deel van den bodem bedekken, vertegenwoordigen een belang-

rijke waarde. Eeeds worden rijke ladingen verzonden naar Oost-Azië, de

Sandwichs-eilanden en Zuid-Amerika.

Verder is Van Convers- eiland rijk aan steenkolen, die overigens op

Amerika's westkust zelden voorkomen.

Tot dusverre is Victoria, op Van Couvers-eiland, de gewichtigste han-

delstad. Zij heeft een bevolking van bijna 20000 zielen, bezit een voor-

treffelijke haven en een scheepstimmerwerf, waarop ook oorlogschepen op

stapel woiden gezet. Dit eiland maakt sedert eenige jaren een deel uit

van Britsch-Columbia, dat ISeiv- Westminster tot hoofdstad heeft. Deze

stad, die op geringen afstand van den mond van den Fraser ligt, onder-

houdt een geregelde stoombootvaart met Victoria. Sedert eenigen tijd be-

zit de stad een munt, zoodat men het goud niet langer naar San Francisco

behoeft te verzenden, om daar gemunt te worden. ^

De bevolking van Britsch-Columbia is samengesteld uit drie zeer ongelijk-

soortige bestanddeelen, inboorlingen, Chineezen en Europeanen. De eer-

sten, ten getale van 80000, wonen ten westen van het Eotsgebergte en

op Van Couvers-eiland. Zij zijn Indianen en behooren door taal en ge-

laatsvorm tot die stammen, die het noordelijk deel van Amerika bewonen.

Van hun zeden en gewoonten, hun maatschappelijk leven en godsdienstige

denkbeelden weten we nog weinig. Sedert onheugelijke tijden hebben zij

de gewoonte de schedels hunner kinderen samen te persen, waai'om dan

ook een hunner stammen aan den Columbia den naam van platkoppen

(flatheads) gekregen heeft. Echter schijnen niet alle Indianen dit gebruik

te volgen, want in de nabijheid der Engelsche nederzettingen treft men

een aantal stammen aan, bij welke het hoofd een regelmatigen vorm heeft, met

gelaatstrekken, die van schranderheid getuigen. Deze Indianen bezitten

in hooge mate lichaamskracht en vlugheid en velen hunner geven bewij-

zen van groote handigheid in het namaken van voortbrengselen der Euro-

peesche nijverheid.

De flatheads vervaardigen hunne booten uit een enkelen boomstam. Zij

weten dezen uit te hollen, door middel van een klein vuur, dat zoodanig

onder den stam wordt aangebracht, dat het binnenste gedeelte er door

verteerd wordt. Van hun godsdienstige begrippen weten we het volgende.

Yale (de kraai) heeft alles gemaakt. Verder bezitten de menschen een

onsterfelijke ziel. De dapperen, die in den oorlog vallen en zij, die ver-

moord worden, genieten in den hemel een eeuwige zaligheid
;

zij daaren-

1, Globiis. XI. Band. S. 67- 69,
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tegen, die een natuurlijken dood sterven, zijn gedoemd eeuwen lang onder

de schaduw van groote boomen te leven. ^.

Wordt een Indiaan van Columbia beleedigd, dan vergenoegt hij zich zijn

wollen kleed te verscheuren. Is dit niet voldoende om de vlek uit te

wisschen, dan offert hij een slaaf.

Het menscheneten is bij hen geen gewoonte, doch bij enkele gelegenheden

een godsdienstig gebruik en dan nog beperkt het zich tot hun genees-

kundigen, die door hun stam met een gemengd gevoel van bewondering

en afkeer worden beschouwd.

Elke familie heeft gewoonlijk haar eigen wapen, dat meestal de afbeel-

ding vertoont van eenig dier, dat beschouwd wordt als de beschermgeest

der familie. Niet alleen zal geen hunner dit dier ooit dooden, maar zelfs

eischen zij, wanneer zij het door een ander zien dooden, daarvoor schade-

vergoeding. Zy, die het zelfde wapen voeren, mogen niet met elkaar in

't huwelijk treden. De kinderen nemen het wapen van de moeder, niet

dat van den vader aan. Kicht iemand een feestmaal aan, dan noodigt hij

daartoe niemand, die het zelfde wapen voert. Immers dergelijke feestmalen

dienen alleen tot het sluiten van vrede en dat is tusschen bloedverwanten,

die elkaar zoo na bestaan, overbodig.

Nog een andere zonderlinge gewoonte, die geheel met bovengenoemde

denkbeelden strookt, nemen we bij deze volken waar. Wanneer de Indiaan

goedvindt hier of daar zijn wapen te plaatsen, is ieder, die het zelfde wapen

voert, verplicht dit eer te bewijzen. Dit geschiedt door eenig geschenk

daar voor neer te leggen en wel van zulk een waarde als met den rang

en den rijkdom van den gever overeenkomt. ^.

Van veel belang zijn de eilanden-groepen, die tot Britsch-Columbia be-

boeren. In 't zuiden ligt de bijna onbewoonde San Juan of Haro-Archi'pel,

in de Juan de Fuca-straat, welke laatste het bovengenoemde Van Convers-

eiland van de steile kusten van het vaste land scheidt. Meer naar 't noorden

treffen we de nog weinig bekende Koningin Charlotte-eilanden aan. De

twee laatstgenoemden verdienen een nadere beschouwing.

Van Couvers-eiland, vroeger wegens zijn langwerpig vierkanten vorm ook

Quadra genoemd, heeft een oppervlakte van 33650 km. 'tis een deel

van bet kustgebergte, dat van het vasteland is afgescheurd. De talrijke

fjorden en eilandjes komen in alle opzichten met die van Britsch Columbia

overeen en hebben evenals dit hun ontstaan te danken aan de werking

van voormalige gletschers.

Het binnenland wordt weinig bebouwd, wel echter de kusten. Alle mo-

gelijke graansoorten en vruchten van den gematigden gordel gedyen er voor-

trefifelijk. De wouden leveren uitstekend timmerhout, zelfs vinden de pijn-

1. R. C. Mayne. Fonr years in Brilish Columbia and Van Couvers-Isiand ; thcir foresls, rivers

coasts and goldtields. London. 1862. 80.

2. C. Barett Lennard. Travels in Brilish Columbia; wilh the narrative of a yachl voyagc round.

Van Couvers-lsland. London. 1862. 80.
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en dennenboomen, zoowel ten opzichte van kwaliteit en quantiteit nergens

huns gelijken.

De steenkoollagen kunnen gemakkelyk voorzien in de behoefte van den

geheelen Grooten Oceaan. De geheele oostzijde van het eiland vormt een

enkele reusachtige kolenbedding. Maar ook op de westkust heeft men op

menige plaats kolen ontdekt. Het kopererts bevat gemiddeld 25"/^^ zuiver

metaal. Ook treft men er sporen van nikkel en graphiet.

De visscherrj biedt een onuitputtelijk middel van bestaan op. Op bepaalde

tijden van het jaar vertoonen zich de zalmen in zulk een hoeveelheid, dat

zij op punten, waar de rivieren wat smal zijn, den stroom letterlijk ver-

sperren en hinderlijk worden voor de scheepvaart. Men heeft er steuren

gevangen, die 250 kilogrammen wogen en waarvan een enkele 32 kilo

kaviaar gaf ! Op geringen afstand van het eiland treft men goede wal-

vischgronden aan en de zee ten noorden is rijk aan kabeljauw, die als

stokvisch in den handel wordt gebracht. Ontegenzeggelijk is Van Couvers-

eiland een uitnemend station en toevluchtsoord voor de schepen in dit deel

van den Grooten Oceaan. Het klimaat is gezond en aangenaam en voor zoo

ver 't eiland voor landbouw geschikt is — en dit is een veel grooter

deel dan men gewoonlijk meent — is het bij uitstek vruchtbaar.

Aan een geneesheer, die er jaren lang woonde en den toestand van den

landbouw nauwkeurig onderzocht, ontleenen we het volgende : »De ge-

middelde opbrengst aan tarwe bedraagt 800—1000 kg. , aan haver

720—940 kg., terwijl op 40 ares oppervlakte omstreeks 7000 liters puike

aardappelen worden verbouwd. Alle soorten van groenten gedijen op Van

Couver veel beter dan in het Oregon- of Washington-gebied. Niet alleen

worden de aldaar gewonnen aardappelen nergens overtroffen, maar ook

rapen, uien, erwten, kool enz. worden nergens ter wereld beter en grooter

gevonden. Ook de hop vindt er een geschikten bodem."

Echter moet onder de voortbrengselen in de allereerste plaats het goud

genoemd worden. Wel is waar staan de mijnen langs den Sooke in rijk-

dom niet gelijk met die van het Cariboe-gebied, maar zij bieden het voor-

deel aan, dat ze ook gedurende de wintermaanden kunnen bewerkt worden.

Zij behoeden dus de gouddelvers van Britsch-Columbia in dien tijd voor

werkeloosheid, met al haar nadeelige gevolgen-

De veï-menging der rassen in deze nieuwe landen moet, zoowel uit een

ethnologisch, als uit een maatschappelyk oogpunt, tot zeldzame verschijnselen

aanleiding geven. ))Onder de vele merkwaardige echtverbintenissen, die

men hier aantreft," schrijft Dr. Macfie, aan wien we ook het bovenstaande

ontleenden, »heb ik er gevonden, waarbij Europeanen gehuwd wai-en niet alleen

met mulatten, maar zelfs met volbloed squaws. Eens zelfs heb ik een

neger zien huwen met een blanke vrouw, een andermaal een man, wiens

moeder een Hindoesche was, met een vrouw, wier moeder van Indiaan-

sche afkomst was. Een groot grondbezitter, maar van geringe afkomst,

is gehuwd met een halfbloed-Indiaansche vrouw. Het verkeer der Mon-

golen met andere rassen nog daargelaten, kan men aannemen, dat door

de vermenging van Europeanen, roodhuiden en negers niet minder dan

23 gekruiste rassen in verschillende graden zijn ontstaan. Van de India-

nen in de nabijheid van Victoria en Esquimault, de voornaamste wijn-
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plaats, hangt Macfie een sombere schilderij op. De grootst mogelijke zedelijke

verdorvenheid wordt onder hen gevonden. De aanwezigheid der blanken

schijnt op de zwakke en meegaande Indianen als een physiek en zedelijk

gift te werken. ' De hier wonende stam der Hydah's werd in 1860

vreeselijk geteisterd en bijna gedecimeerd door de kinderpokken.

Een der nadeeligste gevolgen der Engelsche nederzettingen is de hooge

prijs, die voor slavinnen wordt betaald. Een jonge vrouw is op de noord-

westkust van het eiland 80 wollen dekens waard en brengt te Victoria

allicht 50—60 wollen dekens, d. i. ongeveer f 360.— op.
'

Deze handel wordt in Victoria vrij druk gedreven en Britsch-Columbia

en de noordelijke eilanden leveren de meeste dier handelsartikelen. Vooral

op de Amerikaansche kust, waar hij in de Kaap Flattenj-lndianen warme

voorstanders vindt, wordt veel slavenhandel gedreven. Daar zij betrekke-

lijk welvarend en talrijk zijn, zetten zij de grootere stammen op Van Couver

aan, om hun zwakkere naburen aan te vallen en op die wijs goede arti-

kelen voor de slavenmarkten in handen te krijgen. Vooral de kleinere

stammen in het noordelijk deel van het eiland moeten het ontgelden. Dit is

ook het geval met den kleinen stam der Aht-Indianen, die op de westkust

wonen, welke stam zoodanig in zielental afneemt, dat hij zgn ondergang

nabij is.

Reeds van oudsher bestaat de slavernij onder de Indianen op Van Cou-

vers-eiland en nog heden ten dage komt ze voor onder de hardste vormen.

Ook het huwelijk is niets anders dan een handelsverdrag. De man koopt

zijn vrouw en de prijs regelt zich naar den stand en rjjkdom der partijen.

Geen HoUandsch vader kan tegenover een jongmensch, die zijn schoonzoon

wenscht te worden, strenger eischen stellen, dan een familiehoofd onder

de Aths. Veelwijverg is onder alle standen geoorloofd, doch wegens de

daaraan verbonden kosten, is ze lang niet algemeen.

De Koningin Charlotte- eilanden, tusschen 44 en 52" N. B. gelegen,

behoorden tot voor korten tijd tot de minst bekende gedeelten van Amerika.

Eerst in de laatste jaren trokken zij de opmerkzaamheid wat meer tot

zich, eensdeels omdat men er koper en goud ontdekt heeft, anderdeels

wegens de nabijheid van Van Couver. De beide hoofdeilanden Grahani

en Moresby-eiland zijn door de smalle Skidagate-straat van elkaar geschei-

den. Met de kleine eilanden Northland en Prevosisland hebben ze een lengte

van 290, bij een breedte van 95 kilometers. De zee maakt een ontelbare

menigte insnijdingen en talrijke eilandjes worden langs de oostkust ge-

vonden.

Overal langs de kusten vindt men bronnen, die heerlijk drinkwater leve-

ren en die waarschijnlijk diep in het binnenland door bergmeren worden

gevoed. In weerwil van de dichte wouden, die men er vindt, is het toch

geen zeldzaamheid, dat er vooral in het voorjaar en in den zomer gedurende

verscheiden maanden geen droppel regen valt. Aan de andere zijde houden

stortbuien dagen lang onafgebroken aan, even als op de noordelijke kusten

1. Matthew MacKe. Van Couver-Islaad and British-Coliimbia. Their liistory, resources and

prospects. London 1865. 80.

2. Ausland. 1862. No. 45. S. 1078.

3. G. M. Sproai. Scènes and studies ot savage life. London 1868 80,
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van Aljaska. Het klimaat dezer eilanden is veel zachter dan in eenig

deel van Schotland, zachter ook dan te Victoria, op Van Convers-eiland. Zoo-

wel 's zomers als 's winters kenmerkt het zicb door groote gematigdheid. Zoo

stormen en regenvlagen den winter niet onaangenaam maakten, dan zou

men hier nauwelijks van een winter, in Europeeschen zin althans, kunnen

spreken. Aanzienlijke stroomen schijnen hier evenmin te bestaan als op

Van Couver. Daarentegen zijn de eilanden rijk aan prachtige natuurlijke

kanalen. Het stewards-kanaal tusschen Moresby en Prevostisland herinnert

aan de reede van Spithead. Ook hier vinden de grootste schepen een

volmaakt veilige aanlegplaats. De bodem is rijk aan mineralen en ge-

schikt voor het verbouwen van groenten ea graansoorten.

De Indianen verbouwen een groote hoeveelheid aardappelen, die zij aan

de blanken in Britsch Columbia verkoopen. Andere groenten en granen

kennen zij niet. Wilde appelen, aardbeziën, frambozen, boschbessen en zoete

Indiaansche bessen, die voor den winter worden gedroogd, zijn in menigte

voorhanden. De dennen dezer eilanden zijn nog grooter dan op Van Couver.

Er zijn er onder, die bij een hoogte van 100 M., een omvang van 20 M.

hebben; echter komen er ook minder zware exemplaren voor. Daar de

bodem van het binnenland bijna overal bedekt is met dicht struikgewas en

half-vermolmde boomstammen, is het hoogst bezwaarlik daarin diep door

te dringen. Zoo ver het oog reikt, strekken zich dichte wouden uit, onder

welker loofgewelf de beenderen van adelaars en kraaien, van wilde honden

en beeren, maar ook van sedert lang uitgestorven diersoorten liggen te

verbleeken.

Onder de nuttige delfstoffen, die op deze eilanden gevonden worden,

moeten genoemd worden : de leisteen, die bij die, welke in Wales gevonden

wordt, niet achterstaat, graniet en koper, dat volgens de bewering der in-

boorlingen vooral veel gevonden wordt langs het Skidagate-kanaal. Aldaar

worden ook steenkolen gevonden, die volgens Poole als brandstof voor de

fabrieken op een lijn gesteld kunnen worden met het antrachiet van Penn-

sylvanië.

Eeeds in 1852 had de Hudsonsbaai-Compagnie een kleine expeditie onder

Kapitein Mitchell uitgezonden, om te onderzoeken of er op de Westkust

van Moresby geen goud gevonden werd. Zeven jaar later voerde Dowine,

die vroeger zelf als goudgraver was werkzaam geweest, in Californië 27

mannen uit Victoria naar Gold-Harbour en van daar naar het Skidagate-

kanaal. Weldra volgde hem zekere kapitein Werner. Doch al deze on-

derzoekingen waren te vergeefs. De laatstgenoemde was bijna vermoord

geworden door de toen zeer vijandig gezinde Indianen. Van hem weten

we, dat zich ten noorden van het Skidagate-kanaal, laagland uitstrekt, met

dichte wouden bezet en langzaam oploopend naar een bergketen, die onge-

veer 50 km. van het kanaal verwijderd is. Er heerscht een weelderige

plantengroei en op de open plaatsen van het woud worden door de Indianen

aardappelen en wortelen verbouwd. Dit werd bevestigd door de Skidagates,

welke Poole's nederzettingen bezochten.

Poole vond alleen langs en op de kusten een overvloed van visch en

wild. Somtijds speelden dozijnen van walvisschen op niet meer dan een

boogschot afstand van bet door hem op den oever gebouwde blokhuis.
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Schelvisschen, zalmen, tarbots, haringen en robben treft men op alle kusten

in groote scholen aan.

Giftige kruipende dieren, schadelijke insekten en ratten komen op deze

eilanden niet voor en in tegenstelling met Columbia, vertoonen er zich

slechts zeer weinig muskieten.

Pelsdieren zijn er in groote hoeveelheid. Wel maken de Indianen daar

jacht op, maar daar ze noch lansen, noch pijl en boog hebben en de Europeesche

vuurwapenen zeer slecht hanteeren, bepalen zich hun jachtwerktuigen

tot lange messen en vallen. Op watervogels wordt 's nachts by fakkellicht

jacht gemaakt. Door dat licht verblind, worden die dieren dan bij menigte

met knuppels afgemaakt.

De tien Indianen-horden, die dezen archipel bewonen, dragen den ge-

meenschappelijken naam van Hydah en tellen te zamen niet meer dan

5000 zielen. Maar ook deze overblijfselen der oorspronkelijke bevolking

zullen weldra verdwenen zijn. Aan de eene zijde richten slechte brandewijn,

pokken en andere ziekten verwoestingen onder hen aan ; aan de andere

zijde werken zij hun ondergang in de hand door altgddurende onderlinge

veeten en bloedige oorlogen met de wreede stammen van Columbia en Van

Couver: de Bella-Bella-, Eupert- en Acolta-Indianen.

Het hoofdvoedingsmiddel der inboorlingen bestaat in tarbot. Ofschoon zij

hun kano's met veel handigheid besturen, konden zij volstrekt niet zwemmen

en hebben dit eerst van Poole geleerd.

Tusschen Britsch-Columbia en het Aljaska-gebied aan de eene en de

Hudsons-baai aan de andere zijde strekt zich, ten noorden van 5 O'' N.B., een

gebied uit, dat gewoonlijk wordt aangeduid met den naam van Hudsons-

baai-landen, maar met recht Amerikaansch Siberië genoemd kan worden.

Immers, zoowel ten opzichte van de grondgesteldheid als van klimaat en

voortbrengselen, biedt het meer dan een punt van overeenstemming met

Aziatisch Siberië aan. Ook dit gebied heeft zijn toendra's en moerassen, die

met mos en vilt begroeid zijn, zijn uitgestrekt woudgebied en onafzienbare

steppen, zijn talloos vele meren en zijn rijkdom aan stroomende wateren,

die allen uitloopen in de Noordelijke IJszee.

De prairiën en wouden bieden den rondzwervenden stammen uitnemende

jachtgebieden aan. Ook ten oosten van de Behringstraat treffen wij het

rendier en den beer aan ; verder vinden we hier een tal, weinig van el-

kaar afwijkende pelsdieren, terwijl het mosdeer (alces orignal) in Amerika

de plaats inneemt van den eland van het oostelijk halfrond, de bighorn

{caprovis montana) van het Kotsgebergte die van den argali van de Dau-

rische Alpen en den Altaï en de wolverinne die van den veelvraat der

oude wereld. De bever komt aan beide zijden van de Behringstraat voor.

Sedert Jacques Cartier in 1534 Canada ontdekte en voor Koning Frans I

van Frankrijk in bezit nam, zijn 't meestal Franschen geweest, die licht
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verspreid hebben over deze onbekende oorden. Ook hier waren , evenals

overal elders, avonturiers, zendelingen en handelmaatschappijen de pionniers

der aardrijkskunde. Uit de lange reeks van ontdekkingen willen we alleen

die van het Athapasca-Mackenzie-gebied bespreken, een ontdekking, die aan

Britten en hun Canadasche afstammelingen te danken is.

In 1778 drong Joseph Frobisher door tot aan het Athapasca-meer en

stichtte daar namens de N. W. Maatschappij een fort. Twee jaren later

ontdekte Pierre Ponde het groote Slavenmeer, dat Sir Alexander Mackenzie

op zijn expeditie naar den Grooten Oceaan in 1789 overtrok. Wel be-

reikte laatstgenoemde op dezen tocht den oceaan niet, maar drong toch, na

de ontdekking der naar hem genoemde rivier, door tot aan de Noordelijke

IJszee. En in het volgende jaar trok hij over het Kotsgebergte en de

Peace-river naar den Fraser en langs dezen naar den Grooten Oceaan. Een
familielid van genoemden Mackenzie was de ontdekker van het groote Be-

renmeer in 17 92.

Terwijl deze reizigers aldus werkzaam waren voor de noord- westelijke

Maatschappij, zond de Hudsonsbaai-Compagnie in 1769 Samuel Hearne uit

om een noord- westelijke doorvaart te zoeken en tevens den loop van de

Kopermijnrivier nader te bepalen. Laatstgenoemden stroom volgende, ont-

dekte Hearne achtereenvolgens het Northlined-, Doohoun-, Zwarte Be-

ren- en Buffelmeer en kwam eindelijk aan de IJszee.

In 1820 onderzocht Franklin de landstreek tusschen de monding der

Kopermijnrivier en kaap Turnagain. Op zijn tweeden tocht, die hij in

1625 ondernam, in gezelschap van Back en Richardson, bracht hij de kust

der Noordelijke IJszee over een lengte van 86 graden in kaart. Hij ont-

dekte de Garrg-, Ken^all- en Pellij-eilanden, die zich tegenover den

Mackenzie-delta uitstrekken, verder de Peelriuer, bepaalde den loop van

den Mackenzie met groote nauwkeurigheid en ten deele ook de oevers

van het groote Slaven- en groote Beren-meer. Ten slotte bleven nog

ononderzocht de Smith- en Mac Tamish-baai van het laatste, even als de

streek tusschen het meer en de IJszee, 't Zou ons te ver voeren, zoo

we alle ontdekkingen wilden nagaan, die door Back, Richardson, Dease,

Simpson, Kaë, Anderson e. a. zijn gedaan. We bepalen ons dus tot de

ontdekkingstochten van den jongsten reiziger in dit weinig bekend gebied,

den abt E. Petitot.

Het is inderdaad bijna ongelooflijk wat deze man op aardrijkskundig

gebied heeft gedaan. Twaalf jaren van zijn leven bracht hij als zendeling

der Congregation Oblats-de-Marie in de onherbergzame streken van den

Mackenzie, het Slaven- en Beren-meer door. Hij doortrok het land van het

Athapasca-meer tot aan de IJszee, van het Rotsgebergte tot in de steppen

aan gene zijde der Mac Farlane en zijne tochten droegen voor de weten-

schap rijke vruchten. * Vooral de Mackenzie is door zijne reizen meer

bekend geworden. Tusschen Methg-Portage en de IJszee, draagt de rivier

den naam van Athapasca Mackenzie en onder dien naam, neemt zij al de ri-

vieren op, die van de oostelijke hellingen van het Rotsgebergte komen.

Ook de groote meren hebben in dezen stroom hun afvoerkanaal. Methy-

Portage, op 56" 36' 30'' N.B. en 109" 52' 54" W.L. van Gr,, is een smalle

1. Bulleli» de la Sociélé tie fjéojji'aphic cle ('aris. Jiiillet, Aoiit et Seplembrc. iSTó,
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hoogvlakte, die zich ongeveer 500 M. boven den zeespiegel verheft. Zij

vormt de waterscheiding tusschen de Athapasca en de Saskatschewan, de

IJszee en de Hudsonsbaai. De Athapasca, door de bewoners van Canada

ook Rivière la Biche genoemd, ontspringt aan den voet van den Mount

Brown (5000 M.) en vereenigt zich beneden Methy-Portage, met de Eai(,

Claire of kleine Rabaskaw, Op een breedte van 58° 40' ontlast zij zich

in het Athapasca-meer, na een grooten delta gevormd te hebben. Dit

meer heeft een lengte van 368 en een breedte van 32 kilometers en is

aan de noordelijke en oostelijke zijde omgeven door granietrotsen, die een

hoogte bereiken . van 160—200 M. Uit het Athapasca-meer vloeit de

Rots-river, die, nadat zij zich 25 km. stroomafwaarts vereenigd heeft met

den noordelijken arm van de Vrede-rivier, den naam van Slaoen-rivier

aanneemt.

De Vrede-rivier of üntschagah is de tweede groote bronader van

den Mackenzie. Beneden het punt, waar de Honden-rivier zich met de

Slaven-rivier vereenigt, op 60° N.B., ontmoet de laatste het la.ge Rendier-

of Cariboe-gebergte, dat zich in noord-noord-oosteljjke richting voortzet tot

aan de Doobaunt-river. Waar de Slaven-rivier door deze keten henen-

breekt, vormt zij een aantal watervallen.

Deze bergrug, die op 56" 20' N.B. van uit het Rotsgebergte komt en

de waterscheiding vormt tusschen de Vi'ede-rivier en de Hooi-rivier, is de

derde der groote vertakkingen van genoemd gebergte, in het Athapasca-

gebied. De tweede loopt onder den naam van Montagne des Boidleaux

of VEcorce tusschen de Athapasca en de Vrede-rivier en vereenigt zich

op den rechteroever van de laatste met den bovengenoemden landrug. De

zuidelijke dwarsketen eindelijk, de Montagne de la Biche, strekt zich uit

tot aan de granietrotsen van de Hudsonsbaai.

Het rotsgebergte zelf vormt in het noordelijk deel geen samenhangende

keten, maar bestaat uit een reeks op zich zelf staande rotsblokken.

Nadat de Slaven-rivier, op den 60° N.B., de Zout-rivier heeft opgenomen,

ontlast zij zich met verscheiden armen in het Groote-Slavenmeer, Dit meer

heeft, van 't noordoosten naar 't zuidwesten, een lengte van 290 km., bij

een grootste breedte van 110 km. en bestaat uit vier groote baaien. Het is

buitengemeen rijk aan visch, inzonderheid aan zalmforellen, die gemiddeld

18 kg. per stuk wegen. Verder zijn het karpers, snoeken, grondels, wit-

visschen en zoogenaamde Mackenzie-zalmen. De oevers zijn sterk bevolkt

door allerlei watervogels, zooals trompetvogels, wilde ganzen en pooleenden,

terwijl meer landwaarts in een heerlijk jachtgebied wordt gevonden, rijk

aan hoenders, hazen, rendieren, elanden en bizams. Bevers worden slechts

bij uitzondering op de oevers van het meer gevonden.

In den zomer van 1864 verliet Petitot het fort Eesolution, om het ge-

bied tusschen het Groote Slaven- en Berenmeer te onderzoeken. Hij trok

de JSoordbaai over en ontdekte tusschen deze en het Berenmeer een reeks

van grootere en kleinere meren, die hun water naar een van beide boven-

genoemde meren afvoeren. Het merenstelsel, dat met het eerstgenoemde door

middel van de Bivière Grande in verbinding staat, is samengesteld uit

vier kleinere meren, waarvan we alleen het grootste, dat tevens het meest

noordelijke is, het Lac Mazenod, zullen noemen. Dit stelsel wordt door
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het Losier gebergte gescheiden van het tweede, dat in nooi'd-noord-westelijke

richting zich uitstrekt.

Op 63° 20' N.B. neemt de Rivière Grande aan de rechterzijde een tweeden

stroom op, die op 63° N.B. uit een groot meer vloeit, dat van Petitot den

naam van Martermeer ontvangen heeft. Dit meer heeft, bij een lengte

van 145, een grootste breedte van 45 km. Het staat in verbinding met het

groote Lac Grandin, dat op zijn beurt weer verbonden is met twee kleinere

meren, die meer westelijk liggen. Op een afstand van ongeveer 10 km.

ten westen van de laatsten, strekken zich, in een richting van zuid-zuid-oost

naar noord-noord-west, twee langwerpige meren uit, die hun water af-

voeren naar het Groote Berenmeer. Petitot ontdekte deze meren op zijn

zwerftocht van 1867— 1869 en noemde het zuidelijke Lac Taché, het

noordelijke Lac Thérèse. Op de oevers dezer beide meren, die aan de

noordzijde in verbinding staan met het Lac Grandin, verheffen zich bergen

van graniet, die zich in een noord-oostelijke richting, tot aan het Lac St.

Croix uitstrekken. Deze keten, de vijfde vertakking van het Eotsgebergte,

is door Petitot Van den Berghe genoemd geworden.

De Mackenzie of Naotcha, soms ook kortweg de groote rivier genoemd,

verlaat op 177° W.L. het Slavenmeer, en vormt spoedig daarna, doordien

zijn beide oevers zich van elkaar verwijderen, het Kleine Meer. Hier stroomt

de rivier tusschen een tallooze menigte eilandjes, waarna zijn wateren, over

een lengte van 80 km., uiterst langzaam voortvloeien. Van daar waar de

Mackenzie het Slavenmeer verlaat tot aan den mond neemt hij elf groote

zyrivieren op. Op een afstand van omstreeks 170 km. van zijn monding,

verdeelt zich de rivier in een groote menigte voerarmen, die zich weer

tot zes mondingsarmen vereenigen. Langs de oevers der rivier, die 10—50

M. hoog zijn, strekt zich een terrasvormig hoogland uit, ter hoogte van

100— 140 M., dat gevormd wordt door parallel- en dwarsketenen van het

Kotsgebergte. Hier en daar treden oeverbergen te voorschgn, waardoor

vyf of zes stroomversnellingen ontstaan, die echter niet sterk genoeg zijn

om de rivier onbevaarbaar te maken.

. De landstreken tusschen het Groote Berenmeer en de IJszee werden tusschen

de jaren 1865 en 1873 herhaaldelijk door Petitot bereisd. Het genoemde

meer heeft een lengte van 280, hij een breedte van 220 km. In tegen-

stelling van het groote Slavenmeer is het zeer diep. Is het water van het

eerstgenoemde modderig en vuil, dat van het Berenmeer is helder en door-

schijnend. Van af October tot in het midden van Juli is dit meer bedekt

met een ijskorst ter dikte van 2.3 M. Het is rijk aan haring en aan

zalmforellen, welke laatsten een gewicht van 15— 32 kg. hebben. Dit meer

heeft een zeer eigenaardigen vorm, daar het bestaat uit vijf baaien : ten noorden

de Dease-, ten oosten de Mac-Taish-, ten zuiden de Mac- Vicar-, ten zuid-

westen de lieith- en ten noord-westen de Smith-haai. Deze baaien worden

van elkaar gescheiden door rotsige schiereilanden, die zich ter hoogte van

200—300 M. verheffen. Niet minder dan 36 rivieren voeren haar wateren

naar dit meer af. Tot dusverre komt nog slechts een daarvan, de Dease-

river, die in de gelijknamige baai uitloopt, op de landkaarten voor. Ook

het Lac-T'atchéni voert, door middel van een onderaardsch kanaal, zijn

water naar dit meer af.
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Tusschen 67" en 68" N.B. en 120" en 123° W.L. strekt zich, in den

vorm van een S, het Ti-deray-gehergte uit. dat zich ongeveer 300 M.

boven het omliggend steppenland verheft. Deze keten bevat de bronnen

van drie groote rivieren, die evenwijdig aan elkaar loopen : la Roncière^

de Mac-Farlane en de Anderson. De eerste ontspringt op 67° 25' N.B.

en 1200 W.L. en stroomt zonder eenig meer te vormen naar de Noordelijke

IJszee, waar zij zich ontlast in de Franklin-baai. De Mac-Farlane is de

grootste dezer drie rivieren, ofschoon zij geen enkele zijrivier heeft. Tus-

schen haar en de Anderson strekken zich echter een menigte kleine meren

uit, die door onderaardsche kanalen met deze stroomen in verbinding

schijnen te staan. De bron dezer rivier moet gezocht worden op 67° 52'

N.B., terwijl ze zich ontlast in de Liverpoolbaai. De Anderson ontstaat

uit de samenvloeiing van vier andere rivieren.

Van af de monding van dezen laatsten stroom strekt zich het Eskimo-

kanaal uit, dat de eilanden Gibb en lle de la Société de Géographie van

het vasteland scheidt. In het westen ontvangt dit kanaal, door middel van

de Natowdja, het water van het EskimO'meer. Aan de noord- en oost-

zijde van dit meer vei'heffen zich bergen, waaronder eenige uitgedoofde

vulkanen, tot een hoogte van 230 M.

Langen tijd is dit uitgestrekt gebied veronachtzaamd geworden. Euini

twee en een halve eeuw zijn er verloopen, sedert een Fransch avonturier,

Samuel de Champlain, op de oevers van de Boven-Ottawa overwinterde

en aan dit noordelijk gebied eenige bekendheid gaf. Het duurde niet lang

of zijn spoor werd gevolgd door de Engelschen, die zich toelegden op den

pelshandel, welke binnen korten tijd een groote beteekenis verkreeg. Kort

daarop begon de oorlog tusschen Frankrijk en Engeland, die onder de muren

van Quebec beslist werd. Frankrijk bezit hier geen duim grond meer en

een Fransehe benaming voor de een of andere plaats en een Fransch

liedje in den mond van een jager is 't eenige wat nog aan de voor-

malige Fransehe heerschappij herinnert. Niet onbelangrijk is het op te

merken, hoe zoowel hier, als in Aziatisch Siberië, de geographische ont-

dekkingen ten nauwste samenhingen met den pelshandel. Maar hierin on-

derscheidt zich Amerikaansch van Aziatisch Siberië, dat in het eerstgenoemde

volstrekt geen steden gevonden worden.

De reden van dit verschijnsel is niet ver te zoeken. In 1667 richtte

Karei II de Hudsonsbaai-Compagnie op, met het doel om handel in pel-

terijen te dryven. Dezej maatschappij was er alles aan gelegen, om haar

monopolie te bewaren en alle kolonisatie tegen te gaan. Voor haar doel

was het genoeg op enkele punten handelstations, zoogenaamde forten aan

te leggen en dezen vormden dan ook spoedig een reeks, die zich van Canada

» 1. AuslanU. 1876 No. 15. S. 286—289 eii No, 16. S. 309—311,
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en de Hudsonsbaai tot aan den Grooten Oceaan en den mond van den

Mackenzie uitstrekten.

Slaan we ten slotte een blik op den bodem van dit land. Het zuidelijk

deel bestaat meestal uit prairiën, die gedeeltelijk een zeer vruchtbaren,

voor een ander deel een moerassigen of zandigen bodem hebben. Deze prairiën

worden nog heden ten dage bewoond door buffels, die in kudden van

duizenden stuks, al naar mate van het jaargetijde, naar het noorden of naar

het zuiden trekken.

In het hooge noorden, aan de oevers van de Vrederivier, worden deze

steppen afgebroken door een woudgebied, doch daarachter zetten ze zich

weer voort tot aan het Groote Slavenmeer. Het noordelijk deel bestaat uit

boomlooze woestenijen, y>Barren grounds," waarop rendieren, wolven en

vossen rondzwerven.

Een groote oppervlakte is door wouden ingenomen. Zij strekken zich

uit van Canada en de Hudsonsbaai tot aan het Rotsgebergte en in een

noordelijke richting, op sommige punten, tot aan de Noordelijke IJszee. Want

tengevolge van het stijgen der Isotheren (lijnen van gelijke zomerwarmte),

is de temperatuur in het westen van Noord-Amerika veel hooger dan in het

oosten en terwijl het woudgebied zich aan de Hudsonsbaai niet boven den

GOsten breedtegraad uitstrekt, komen aan het Groote Berenmeer de bosschen

voor tot op 65° N.B. Ja zelfs op 68" N.B. worden nog berken, dennen

en populieren gevonden.

De bevolking van het Athapasca-Mackenzie-district bestaat uit ongeveer

1000 blanken en mestiezen en 10000 inboorlingen (Indianen en Eskimo's).

Op 260 km. woont dus gemiddeld één mensch. Langs den rand der

prairiën treft men de nederzettingen aan der Mestiezen, afstammelingen

van Franschen en Indianen. Deze halfbloed-Pranschen zijn een woest ge-

spuis, jagers, drinkers, lichtmissen, spitsboeven zoo men wil, maar vooral

edelmoedig en gastvrij.

In den eersten tijd, toen hier handel in pelterijen werd gedi-even, was

het huwelijk weinig onderworpen aan maatschappelijke en godsdienstige

wetten. Men kocht eenvoudig een nette squaw. De tentpalen bleven borg

voor hare liefde en trouw.

Slechts twee ongetemde wezens bewonen de prairiën sedert onheuglijke

tijden, 't zijn de roodhuid en zijn onafscheidelijke metgezel, de buffel.

De Indianen, een overoud ras, ouder dan een der beschaafde volken van

Europa, staan de laatsten in den weg en moeten dus verdwijnen, even goed

als de buffel verdwijnt, daar waar de blanke zijn schreden zet. »Wat zullen

wij doen," sprak eenige jaren geleden een jong krijgsman, uit den stam

der Sioux, tot een Amerikaansch officier ; »wat zullen wij doen ? De buffel

is onze eenige vriend. Verlaat deze ons, dan blijft ons niets anders over, dan

ook op te breken. Ik spreek zoo tot u, omdat gij dapper zijt, even als ik."

De Indiaan is in zijn doen en laten zeer eenvoudig. Hij treedt binnen

zonder kloppen, schudt ieder aanwezige de hand en gaat zitten zonder een

enkel woord te spreken. Zit men aan den maaltijd en biedt men hem

niets aan, dan wacht hij tot iedereen klaar is en zegt dan, dat hij in zoo

of zooveel uren niets gegeten heeft, wat dan ook gemakkelijk het geval kan

zijn. Want ontberingen zijn in zijn oog een noodzakelijk kwaad, dat niet
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af te wenden is. Of men hem al vermaant zich eenigen voorraad tegen

slechte tijden te verschaffen, baat niets. Zoolang hij voedsel heeft, eet hij

alles op en is er niets, welnu, dan tracht hij het zonder te doen.

Kapitein Butler, aan wien we het bovenstaande ontleenen, merkt zeer te

recht op, dat we, om het karakter van den Indiaan naar waarde te schatten,

toch vooral niet vergeten moeten, dat niet alle menschen denken en ge-

voelen zooals wij. De Indiaan is een mengsel van kinderlijken eenvoud en

sluwheid, natuurlijk verstand en oordeel en laf wantrouwen, lichtgeloovigheid

en scherpzinnigheid, vertrouwen en zelfzucht. Alle Europeanen, de pels-

jagers misschien uitgezonderd, hebben gedwaald in hun beoordeeling der

Indianen en dus evenzeer in hun wijze van handelen tegenover hen. Aan

deze dwaling moet het ook geweten worden, dat tot dusverre alle pogingen

om het Christendom onder hen te vestigen mislukten, ofschoon geld noch

moeite werd ontzien. Butler vertelt menig vermakelijk staaltje van schyn-

baar bekeerde Indianen. Een hunner — en in zijn soort een vroom Christen—
vergat nooit aan de bede om dagelijksch brood, die om visch en vleesch

toe te voegen. En nog voor korten tijd ontzette zich een hoogwaardigheids-

bekleeder der kerk niet weinig, toen eenige bekeerde Indianen- hoofden hem

kwamen verzoeken roode flanellen hemden te willen doopen, die pas in

hun bezit waren gekomen.

Het valt niet zoo heel gemakkelijk zich omtrent de Indianen een juist

denkbeeld te vormen, üe eene reiziger, zooals Cooper, heeft hen veel te

hoog gesteld ; de ander, zooals Mayne Read, maakte ze daarentegen veel

te zwart. 'tKomt ons voor, dat de middenweg in dezen wordt bewandeld

door Parker Gillmore Zyn oordeel schijnt vry objectief te zijn. Zijn

mededeelingen komen op het volgende neer.

Een enkele blanke, van een goede buks en voldoende ammunitie voorzien,

velt alleen meer elanden en herten dan drie Indianen. Daarentegen kan

niemand een üncas of Chingachgook evenaren op 't punt van bekendheid

der gewoonte van wilde dieren, de handigheid, waarmede hij hen in hun

rust verschalkt of het gewonde dier vervolgt. Zelfs Gillmore's scherp en

geoefend oog zag dikwijls geen spoor van wild, terwijl de Roodhuid den

blik vestigde op een voorwerp, dat hij voor een gevallen boomstam, een

steen of iets dergelijks aanzag en zijn buit met een zekerheid velde, die

zelfs dezen geduchten jager aan tooverij scheen te grenzen.

Gillmore schildert de Indianen over 't algemeen af als goedhartig en niet

dom. Ook hij deelt meer dan een voorbeeld mede van hunne voorliefde

voor spreekwoordelijke uitdrukkingen. Een paar voorbeelden : Bij gelegenheid

van een jacht was een der honden afgedwaald en alleen naar de Indianen-

horde teruggekeerd. Toen Gillmore terugkwam blafte de hond hem aan,

als ware hij een onbekende bedelaar geweest. Maar toen hij zijn dwaling

inzag, ging hij dagen lang zijn meester uit den weg. Een Indiaansche

kwajongen maakte toen de opmerking : »Zoo hond, zoo mensch, wie ver-

keerd handelt, heeft zich te schamen.'' Waarlijk we weten nauwelijks wat

meer te bewonderen, het vertrouwen in den mensch of dat in den hond.

een andere gelegenheid voerde een Indiaansch hoofd een twistgeding

1. Butler. The -wild Northland. London. 1874. 8o.

2. Par kei Gilln ore 1 oi c I. fe. A y.-ai in ilie wildeiness. London. 1875. 8o. 2 Bnd.
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met zijne echtgenoote, die zijne dochter aan een blanke wenschte uit te

huwen. Hij besloot met deze woorden r »De roode squaw verwelkt in

den hof van den blanke, gelijk de bladeren in den najaarsstorm. Zij kan

evenmin buiten haar wigwam en haar kano, als de eland buiten het bosch

en de vlakte."

Langs de Athapasca strekt zich het gebied der Cliippeway-Indianen

uit, wier taal in de verwante tongvallen der Navajos en Apachen, tot aan

de grenzen van Mexico wordt teruggevonden. Ten oosten van het Eots-

gebergte noemen zij zich zelve eenvoudig weg »menschen, " iets wat we

bij de meeste natuurvolken terugvinden. De Chippeways splitsen zich in

een aantal onderverdeelingen. Een hooge mate van moed is hun allen

gemeen en evenzeer een gansch buitengemeene leelijkheid. De vrouwen

zijn in haar jeugd meestal zeer zwaarlijvig en worden op haar ouden dag

mager. De mannen laten het hoofdhaar tot op de natuurlijke lengte gi'oeien,

zonder er ook zelfs de geringste zorg voor te dragen, verder hebben zij

een paar vieze knevels en een vunzig, spits haarbosje onder aan de kin.

De kinderen zijn wandelende vetklompen en doen dan ook niet anders dan

vleesch van elanden en buffels eten, tenzij zij nog aan de moederborst lig-

gen, een liefhebberij, die zij tot op betrekkelijk laten leeftijd voortzetten.

Alle Chippeways zijn uitmuntende jagers. Trouwens de jacht is hun

eenig middel van bestaan. Zoo lang zij vleesch hebben, bestaat hun leven

uit een altijddurenden maaltijd. Een hunner, verzekerde Butler, dat hij

binnen den tijd van vier maanden 10 woudbuiïels en 25 elanden had ge-

veld. Hij had dus gedurende dat tijdsverloop ongeveer 17000 pond vleesch

buit gemaakt.

Omstreeks 40 mijlen boven het fort Vermillion, langs den voet der Bufialo-

heuvels, ligt het gebied der Bever-Indianen. Zij vormen een tak van de

Chippeways, doch hebben vrij wat aangenamer uiterlijk. Hun aantal neemt

voortdurend af. Volgens Butler tellen zij nog 400 families, die in het

uitgestrekt gebied tusschen het Athapasca-meer en het gebergte rondzwerven.

Tegenwoordig leiden zij een zeer vreedzaam leven, vroeger waren zij be-

stendig in oorlog met de Crees, die hun onnoemelijk veel schade toebrachten.

Volgens het gevoelen van Butler moet hun naderende ondergang in

hoofdzaak worden toegeschreven aan allerhande ziekten, die hun gestel slopen

en hen ongeschikt maken voor de vermoeienissen van het ongeregeld leven

in de noordelijke woestenijen.

Petitot brengt de inboorlingen van het door ons beschouwde gebied tot

drie klassen terug : de Eskimo's, de Algonski-Indianen en de Dené-dinjié.

De Eskimo's of Tschiglit, ook Innoït (enkelvoud, Innok, d. i. mensch)

genoemd, bewonen het boomlooze kustgebied der IJszee. Aan de oevers

van den Mackenzie komen zij voor tot op 67" 20' N.B., doch aan den An-

derson, de Mac-Farlane en la Roncière overschrijden zij den 69sten breedte-

graad niet. In het Mackenzie-gebied bedraagt hun aantal ongeveer 2000

zielen.

De Algonski's of de familie der Chiniwok wonen langs de oevers van de

Vrede- en Athapasca-rivier.

Onder den naam van i)e»?e-dwdjie verstaat Petitot den grooten Indianen-

stam, die het Athapasca-Mackenzie- district bevolkt, benevens een groot deel
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van Aljaska en Britsch Cohimbia. De benamingen Athapaseen, Chippeways,

Montaguarden en Tinneh hebben slechts betrekking op enkele stammen.

De algemeene naam der stammen, die het noord- westelijk deeTVan Amerika

bewonen, is Dené-dindjié. Zij zeiven noemen zich, naar gelang van hun

dialekt, Déné, Diné, Duné, Dané, Adena, Adosia, Duaidé, Dindji, Dindjié en

Dindjitch.

Toen de hier boven genoemde landstreken bij de Dominion of Canada

werden ingelijfd, werd Manitoba, aldus naar het gelijknamige meer genoemd,

daarvan afgescheiden en tot een afzonderlijke provincie verheven. Vroeger

was die proviocie bekend onder den naam van Red-River-Settlemens. Zij

vormt een volkomen vierkant tusschen 96" en 99" W. L. v. G. en 49"

en 50" 30' N.B, 't Westelijk deel wordt ingenomen door een dorre

en eentonige vlakte, waarop hier en daar wat nederig struikgewas opschiet

en die een bijna volslagen gebrek aan stroomende wateren heeft, 't Oos-

telijk deel daarentegen biedt een groote afwisseling aan van heuvels en

dalen, is vruchtbaar, rijk aan goede weiden en ruimschoots van houtgewas

voorzien. Hier stroomt de van het zuiden naar het noorden vloeiende Eed-River,

die in Manitoba de uit het westen komende Assiniboïne opneemt en uit-

loopt in het Winipeg-meer, welks zuidelijk deel tot het gebied dezer pro-

vincie behoort.

Voor korten tijd kwam C. K. Warren met het denkbeeld voor den dag,

dat het Winipeg-meer vroeger veel grooter uitgestrektheid gehad moet

hebben dan tegenwoordig. In dien tijd voerde het zijn wateren af. niet

door de Nelson in de Hudsonsbaai, maar door de Minnesota in de Mississippi.

In de zelfde richting voert de Illinois het water der Canadasche meren af.

Warren beweert dan ook, dat de talrijke stroomversnellingen en watervallen

dier rivieren op een betrekkelijk laat ontstaan wijzen. Daar staat tegen-

over, dat het dal van de Minnesota, ten noorden van haar samenvloeiing

met de Mississippi, buiten alle verhouding groot is, in vergelijking van de

tegenwoordige rivier, 't Zelfde is het geval met de vlakte van den Illinois.

Warren schrijft dit toe aan inzinkingen van dea bodeia van de noordelijke

en oostelijke deelen van het vasteland van Amerika. Daardoor zouden de

Nelson en de St. Laurens ontstaan zijn en aldus zoowel voor het Winipeg-

meer als voor de Canadasche meren, een nieuw afvoerkanaal geopend zijn.

De Minnesota en de Illinois, die daardoor hun grootsten toevoer van

water verloren, daalden af tot stroomen van den tweeden rang.

Het verschil in temperatuur is in Manitoba ontzaglijk groot. Terwijl de

thermometer gedurende den winter dikwijls daalt tot 6" E., stijgt hij

's zomers in de schaduw niet zelden tot 28" a 33". Toch is het klimaat

zeer gezond.

1. G. K. Warren. An essay concerninf; imporlanl physical features exhibited in ihe valley of

the Minnesota River and tipon their signiKcation. Washington Government ofHce. 1876.

III. 11
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Het hoofdbestanddeel der bevolking bestaat uit halfbloed-Franschen, die

meest allen den E. C. godsdienst belijden. Zij wonen aan de Assinioïne en

langs den bSVenloop van de Eed-Eiver. Behalve met landbouw en vee-

teelt, houden zij zich vooral met de bulFeljacht bezig, 't Overig deel

der bevolking wordt hoofdzakelijk gevormd door Presbyteriaansche Berg-

schotten en inboorlingen der Orkadisehe eilanden , die tot de Episco-

paalsche kerk behooren. Zij leven langs den benedenloop van de Eed-

Eiver, zijn zeer welvarend en drijven, behalve een belangrijke veeteelt, een

zeer voordeeligen landbouw.

Eindelijk hebben zich in Manitoba ook een aantal Indianen gevestigd.

De provincie heeft een oppervlakte van 36061 km. met een bevolking

van 11963 inwoners en is in 24 kiesdistricten verdeeld. De regeering

wordt uitgeoefend door een onder-gouverneur en een uitvoerend comité

van vijf leden. De wetgevende macht berust bij een senaat, bestaande

uit 7 leden , die voor het leven benoemd zijn en een Lagerhuis van 24

afgevaardigden. De zetel der regeering is Fort Garry. In den Senaat

van het Dominion is de provincie door twee, in het Lagerhuis door vier

leden vertegenwoordigd.

In den laatsten tijd werd herhaaldelijk gewezen op de gunstige gelegenheid

voor kolonisatie, die dit district niet alleen, maar al het land langs de nog

bijna onbekende armen van den Saskatsjewan en de Eed-river aanbiedt. Maar

op wat zonderlinge wijze men bij het aanleggen van volksplantingen te

werk gaat, blijkt uit de volgende schildering van Butler. »De beschaving

of wat men zoo gelieft te noemen, neemt op het Amerikaansche vasteland

dikwijls al een heel zonderling voorkomen aan. Achter de laatste wer-

kelijke stad strekt zich een onafzienbaar woest gebied uit, waar barbaarsch-

heid
, goddeloosheid en rooverij den scepter voeren. Hier treft men in

steeds afwisselend aantal de apostelen van de beschaving der Nieuwe

Wereld aan : den spelenden gauwdief , den vechter , den drinker, den

verkwister en den moordenaar. Een nieuw land op Amerikaansche wijze

te beschaven is de gemakkelijkste zaak ter wereld. Ziehier het recept :

Gegeven een land, waar de Eoodhuid verbannen, verdreven of uitgeroeid

is en bison en ander wild zijn verjaagd, een eenzaam, uitgestrekt land,

met enkele groote stroomen, die zwijgend over de vlakte of door het ge-

bergte voortkronkelen. Nu doet men het volgende. Op de rivier brenge

men een stoomboot van zeer gebrekkige constructie ; waar de oever een

geschikte landingsplaats aanbiedt, of aan den mond van een zgrivier,

bouwe men uit ruwe boomstammen een kroeg. De naam des Heeren

worde alleen godslasterlijk gebruikt en de taal besta uit verwenschingen.

Men noeme een heuvel een laagvlakte, een dal een berg en drie hutten

een stad. Verder late men een ieder pruimen, zoolang hij niet rookt en

tieren en razen, zoolang hij niet slaapt en nadat dan een half dozijn

menschen om hals zijn gebracht en doodslaan geen moord meer is, — dan

is het nieuwe land grondig beschaafd.

Ook omtrent het land en de menschen langs den Saskatsjewan luiden

de berichten der zendelingen weinig stichtelijk. De daar gevestigde Indi-

anen worden verdeeld in Blackfeets (zwartvoet Indianen), Crees en Sto-

neys. De eersten zijn in hooge mate krijgszuchtig, hebben zich niet ver-
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mengd met de blanken en hun oorspronkelijke ruwheid behouden. In

naam zijn zij Amerikanen, doch zij haten de Amerikanen, die zij lang-

messen noemen, met een volkomen haat. De Crees zijn in twee afdeelin-

gen verdeeld, waarvan de eene het christendom heeft aangenomen en zich

veelvuldig met de blanken vermengt. De Stoneys bestaan evenzeer uit

twee stammen, waarvan een het gebergte, de andere de vlakte bewoont.

Wel zijn de bergbewoners christenen, doch bij al hun christendom doen

zy voor de Zwartvoet-Indianen in ruwheid niet onder. De voornaamste

deugd van al die wilden is ... . stelen
;
daarop leggen zij zich met de

meeste inspanning toe. »Wij wilden zijn toch betere menschen ," dat klinkt

heel aardig , maar een edele Zwartvoet kan het toch niet van zich

zelve getuigen. Voor 't overige werken roodvonk, mazelen en pokken

samen met den alcohol om deze Indianen weg te maaien. *

Tusschen de Hudsons-baai en den Atlantischen Oceaan strekt zich, om

de meest woeste, onherbergzame en koude landen der aarde, een rotsvlakte

uit, met hooge bergen, altijd met sneeuw bedekt en uitgestrekte moe-

rassen. Dit weinig gezegende land is het in 1501 door Portugezen ont-

dekte Labrador, 't Is waarschijnlijk het oudste vasteland der aarde en

tevens het eerste stuk van Noord-Amerika, dat de Europeanen zagen. Want

Terra de prima Vista, dat op den 24en Juni 1494, 's morgens te vijf uur

gezien werd door Jean en Sebastien Cabot, kan niet anders dan de kust

van Labrador geweest zijn.

Het binnenland van Labrador is nog nagenoeg onbekend, 't Weinige,

dat wij er van weten, danken we gedeeltelijk aan zendelingen uit vroegere

tijden, gedeeltelijk aan de ambtenaren van de Hudsons-baai-Compagnie,

Mac Lean, Davies en Erlandson.

In het jaar 1861 ondernam Henry Yule Hind een wetenschappelijke reis

door 't hoogland. Aan het uitnemend werk ^, waarin hij zijn tocht be-

schrijft, ontleenen we de volgende mededeelingen. Deze reis heeft te

meer waarde, daar zelfs het zuidelijk deel van Labrador, dat schijnbaar

van uit de golf van St. Laurens zoo gemakkelijk te bereiken is, nog slechts

zelden werd betreden. Want zelfs de pelsjagers, die Labrador afloopen,

wagen zich hoogstens 80—90 km. het binnenland in. Alleen in het zuid-

oostelijk deel van het schiereiland bestaat een eenigszins druk verkeer.

Daar dringt de Hamilton-fjord diep in het land en de Augusta vormt

een waterweg van daar naar den St. Laurens.

De kusten van Labrador zijn overal zoo rotsachtig, dat de zendelingen

aan de Tabatiere-baai de grootste moeite hadden een stukje grond te

vinden om een graf te delven. In deze streken is men dan ook dikwijls

gedwongen lijken in de kloven en spleten der rotsen te verbergen. Vooral

1. Miulieiliuigen der K. K. geograph. Gesellsch. in Wien. Wien. 1873. 80. S. 528.

2. Exploracions in ihe Interior of the Labrador Peninsula, the Country of ihe Montapnais and

Nasquapee Indians. London. 1863. 80. 2 Bd.
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de Atlantische kust is kaal en rotsig, met uitzondering van het land om
de Hamillon- of Eskimo-fjord^ van waaruit de Ascliioanipi-rivier naar het

hoogland voert. Dit is de grootste stroom van Labrador. Aan de mon-

ding heeft hij een breedte van 2,5 km. en aanmerkelijk veel hooger wis-

selt de breedte nog af tusschen 0,2 en 0,4 kilomeiers. Op een afstand

van 150 km. van de monding vrordt de scheepvaart belemmerd door groote

watervallen, doch daarachter vyordt de rivier weder bevaarbaar. Zij ont-

springt uit een meer van den zelfden naam, dat ten tijde van Hind's reis

nog geheel met ijs bedekt was. Ettelijke ganzen zijn de eenige wezens,

die aan de oevers eenig leven bijzetten.

In den benedenloop tusschen 53° en N.B. vertoonen de oevers van

de Aschwanipi een vrij krachtigen plantengroei. In dit rivierdal treedt de

lente 20 dagen vroeger in dan in de omgeving en de zomer duurt 20

dagen langer. Langs de oevers heeft de stroom leemgronden aangeslibt,

waarop dicht kreupelhout groeit; ja zelfs boomen bei'eiken een tame-

lijken wasdom. Meestal zijn het dennenboomen , waar tusschen enkele

beuken en populieren gevonden worden.

De Hamilton-fjord mag met recht Labrador's tuin genoemd worden. In

den omtrek van Rigolette, zooals de aldaar opgerichte post van de pelte-

rijhandel-maatschappij genoemd wordt, zijn zelfs de hooger gelegen berg-

hellingen met houtgewas bedekt. Wel zijn het slechts nietige struiken,

maar 't is in elk geval voldoende om de naakte rotsen te verbergen.

Langs de noordkust van het eiland is de Ungava-baai het eenige punt,

dat eenige malen bezocht geworden is. Deze kust is volkomen woest en

doodsch en alleen bij de mondingen der rivieren voert eenig verschrom-

peld struikgewas den strijd om een droevig bestaan. Ten westen van de

Koksoak of Zuidrivier verdwijnen ook deze zwakke vertegenwoordigers van

het plantenrijk en zijn de kusten volkomen doodsch. Dringt men echter langs

de rivieren het land in, dan wordt dit wat minder woest. De planten-

wereld waagt het weer te voorschijn te komen en hier en daar bereikt

het geboomte een tamelijke hoogte. Verlaat men echter de rivieren, dan

wordt ook de plantengroei onmiddelijk schraler en weldra ontmoet men niets

dan kale vlakten, tot men weder aan een volgenden stroom aankomt.

De Ungava-baai is alleen bereikbaar van het laatst van Augustus tot

het begin van October, want geen schip zal zich na dien tijd in de Hud-

sons-straat wagen. Immers een tak van den kouden golfstroom, die van

uit de Davis-straat, naar het zuiden loopt, dringt tot in de Ungava-baai door.

Deze stroom belet het ijs de Ungava-baai te verlaten. Eerst wanneer bij

springvloed een sterke zuiden wind opsteekt, wordt het ijs over den golf-

stroom naar de Hudsons-straat afgevoerd.

Het zuidelijk deel van Labrador is evenals Canada langs den mond van

de Golf van St. Laurens bereikbaar. Maar ook hier wordt gedurende den

winter en het voorjaar de vaart door het ijs niet alleen bemoeielijkt, maar

zelfs gevaarlijk gemaakt. Niet minder dan voor het ijs zijn de zeelieden

beangst voor de sterke plaatselijke afwijkingen van de magneetnaald, die

intusschen vrij wat minder gevaarlijk zijn.

Op de kust van Labrador is de Baai der Zeven eilanden de beste

havenplaats in de Golf van St. Laurens. Deze baai levert met haar
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zeven eilanden een buitengemeen schilderachtig gezicht op. Aan de zeezijde

verheffen de kusten der eilanden zich als loodrechte, ruwe en kale klippen.

Het hoogste der zeven eilanden stijgt tot 213, twee anderen tot 152 en

136 M. boven den zeespiegel. Op den nevelachtigen achtergrond ver-

heffen zich twee bergruggen, waarvan de voorste 400, de achterste 500

M. hoog is. Voeg hierbij nog een steil schiereiland, dat de veilige baai

tegen het geweld der baren beschut en dat zich aan zjjn westelijk uiteinde

verheft tot een hoogte van 225 M. boven de zee.

Om de hoogvlakte van Labrador te bereiken volgde Hind de Moisie-rwer

van haar mond in de Golf van St. Laurens (50" ll' SO" N.B. en 66

1' 30'^ W. L.) tot aan hare vereeniging met de Gold-water-river en

volgde de laatste bgna tot haar bron toe. Daar zoowel het rivierdal van

de Moisie als dat van de Goldwater zich in meridiaanrichting uitstrekt,

kan men langs deze stroomen tot diep in het binnenland doordringen.

De bron van de Goldwater ligt op een hoogte van 670 M. Haar verval

is zeer onregelmatig, daar zij over verschillende terrassen stroomt en van

het een op het ander nederdaalt, 't zij door middel van watervallen, 't zij door

stroomversnellingen. Op zulke punten nemen de »voyageurs ," meestal

Indianen, die vroeger als rondzwervende pelshandelaars in dienst van de

Hudsons-baai-Compagnie waren, de booten uit het water en dragen ze

zoover tot waar de stroom weder kalm voortvloeit.

Tot aan den eersten waterval van de Moisie is de vloed nog merkbaar
,

doch aldaar stijgt de bodem tot 107 M. boven den zeespiegel.

Ofschoon men midden in Juni was en men zich onder de parallel van

Brussel bevond, lag er toch nog sneeuw op de heuvels en wanneer er 's nachts

regen gevallen was, fonkelde 'smorgens de ijzel aan de takken der boo-

men. Hoe het plantenleven zich aan een ruwe behandeling gewennen

kan ! Daarbij zjjn de overgangen even snel als sterk. Somtijds was de

zon 's morgens ten 9 uur brandend heet, tegen 1 1 uur bedekte de sneeuw

den bodem met een wit kleed en een paar uur later was 't weder warm
en van de sneeuw geen spoor meer te zien.

Buiten het houtgewas, dat we langs zgn rivieren aantreffen, heeft La-

brador nog zijn bijzondere plantenwereld en wel een wereld vol onverwachte

schoonheid. De hoogvlakten van dit schiereiland zijn het eigenlijke vader-

land der vlecht- en mosplanten. Op de »portages" (dat zijn de plaatsen,

waar de booten gedragen moeten worden), aldus schrijft Hind, worden de

vlecht- en mosplanten steeds schoener. Deze voorloopers der planten-*

wereld komen onder allerlei fantastische vormen en met de meest frissche

kleuren voor. Meestal groeien zij kringvormig en hebben soms een mid-

dellijn van een meter. Deze planten treft men op alle vlakke steenen aan

en geven aan deze wildernis een eigenaardige bekoorlijkheid. Langzaam

maar zeker vreten de vlecht- en mosplanten de oppervlakte der steenen

in en openen wind en regen een toegang, om het verweringspi'oees te be-

ginnen. Ik mat de hoogte van het rendiermos verscheiden malen en vond

gemiddeld 0,4 M. Andere soorten groeien nog weelderiger en op vochtige

plaatsen had dit bekoorlijk tapijt soms een dikte van meer dan een halven

meter en was zoo zacht als zwanendons. Vooral de vlecht met roode

kelken {cladonia gmcilis) is buitengemeen schoon. Zij groeit langs de
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randen der Cariboe-mosplanten en omgeeft de bleeke mosplanten met een

vermillioenkleurigen rand. De vlecht komt overal voor, maar slechts op

enkele plaatsen heeft ze een buitengemeen sterke ontwikkeling, zoodat ze

mensch en dier tot voedingsmiddel dienen kan. Zij groeit op doode en

levende planten, op allerlei gesteenten, maar zonderling genoeg betoonen

zij voor enkele steensoorten een bepaalde voorliefde. Zoo zag Hind ze

meest altijd op gneis, terwijl ze op enkele andere gesteenten zelden of

nooit voorkwam.

Onder de vlechtsoorten is ontegenzeggelijk het Cariboe-mos het belang-

rijkste, niet zoozeer om zijn schoonheid en weelderigen wasdom, maar

vooral omdat het 't Amerikaansche rendier tot voedsel verstrekt. Zonder

mos geen rendieren, zonder rendieren geen roodhuiden, zonder roodhuiden

geen jacht en zonder jacht geen pelterij-handel.

Zooals reeds gezegd is, wordt Labrador druk doorkruisd door jagers,

maar de tijd is niet ver meer, dat er geen pelsdieren meer gevonden zullen

worden. In de laatste jaren toch gebruikt men voor de jacht een af-

schuwelijk wapen, namelijk strychnine.

Het gewichtigste pelsdier van Labrador is de marter. Merkwaardig

genoeg schijnt het aantal dezer dieren op bepaalde tijden af te nemen.

Ongeveer om de tien jaren zijn zij plotseling uiterst schaarsch. Dit verschijnsel

wordt in het geheele gebied van de Hudsonsbaai gelijktijdig waargenomen

Natuurlijk sterven zij niet geheel uit. Doch in die tijden wordt in de

vallen geen marter meer gevangen en geen enkele komt meer op het lok-

aas af.

Behalve op marters wordt nog jacht gemaakt op wilde katten, beren,

muskusratten, otters en vossen, maar de marter alleen is meer waard dan

al die andere dieren te zamen. Bevers versmaadt de Indiaan, tenzij hij

trek in gebraad heeft, want bevervellen gelden slechts f 0,60 het pond.

Overigens kan alleen 's winters op den bever jacht worden gemaakt, want

den zomer brengen zij steeds buitenshuis door en eerst in het najaar ver-

zamelen zij zich weder op de oevers.

Ter zee is geen jacht zoo winstgevend als die op robben. Vandaar dan

ook, dat Europeanen en Indianen beiden in November en December vol

gespannen verwachting de aankomst der zeehonden te gemoet zien. Want

even regelmatig als trekvogels verhuizen deze dieren 's winters uit de

noordelijke zeeën naar de Golf van St. Laurens, om daar het koude jaar-

^ getijde door te brengen. Voor het ijs vast gaat zitten, zoeken zij de

baaien van Labrador en New-Foundland op en blijven daar steeds in de

nabijheid van het land. Na de robbenjacht is de kabeljauwvangst 't meest

winstgevend.

Labrador en de kusteilanden van de Golf van St. Laurens worden be-

woond door twee Indianen-stammen: de Montagnais en de Nasqitapi. De

inheemsche naam van de eersten is Thse-tsi-uetin euerno. Beiden vormen

takken van de familie der Kraai -Indianen ; van daar dan ook, dat zij zon-

der moeite met elkaar spreken kunnen. De Montagnais zijn een goed-

hartig slag van menschen, tot wier deugden in de eerste plaats gastvrij-

heid behoort. Zij hebben een afkeer van gierigheid en ofschoon zij

hartstochtelijke spelers zijn, hunkeren ze volstrekt niet naar het bezit van
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schatten. Op hun zedelijkheid en huwelijkstrouw valt maar al te veel af

te dingen.

Het eigenlijke vaderland der Nasquapi is het hoogland van Labrador,

tusschen het Mistassini-meer en den Atlantischen Oceaan. Eerst sedert de

laatste jaren' toonen zij meerdere neiging om zich langs de kusten van

den St. Laurens neer te zetten. De Nasquapi zijn kleiner van gestalte

dan de Montagnais, maar veel schooner gevormd dan dezen. Hun gelaats-

trekken zijn regelmatig, hun handen en voeten klein. Zij hebben groote

zachte oogen, die echter eenigszins scheef staan. De mannen tatoueeren

de wangen. Wanneer we vernemen, dat bij dit goedhartig volk de ge-

woonte bestaat om hun hulpbehoevend geworden ouders en bloedverwan-

ten te dooden, dan moet dit veeleer ons medelijden dan onzen afschuw

opwekken. Bij de Papoea's van Nieuw Caledonië treffen we het zelfde

gebruik aan en in beide gevallen schijnt het te geschieden op verzoek en

in 't belang der slachtoffers. Althans de Nasquapi verplegen hunne ouders

overigens met de teerhartigste zorg. De Nasquapi-Indianen zijn voor 't

grootste gedeelte door katholieke zendelingen bekeerd geworden en enke-

len hunner kunnen zelfs lezen en schrijven. Van de laatste kunst maken

zij van tijd tot tijd een zeer goed gebruik ; voor 't overige zijn ook dezen

Indianen de gaven der beschaving ten vloek, 't Is dan ook een zeer

verstandige maatregel van de zendelingen der Hernhutters op Labrador's

noordkust, dat zij geen Europeaan vergunnen ia de zendingstations te

overnachten. '

De Hernhutters hebben zich nedergezet onder de Eskimo's. Eeeds in

1752 deden zij pogingen zich daar te vestigen, doch eerst in 1771 werd

het station Nain (57*^ 10' N.B.) opgericht. In 't jaar 1676 verrees het

tweede station Okkak, ten noorden van Nain en in het zelfde jaar werd de eerste

toovenaar d. i. heelmeester gedoopt. In 't jaar 1782 werd het zuidelijkste

station Hopedale gesticht, in 1836 Hebron, 't noordelijkste en in 1866

Goar, tusschen Nain en Hopedale. Naar 't schijnt wonen zelfs op laatst-

genoemde zendingspost nog enkele ongedoopte Eskimo's. De christelijke

Eskimo's nemen de gebruiken der Moravische broedergemeenten in acht

;

zij gevoelen zich gelukkig en betoenen den onder hen wonende leer-

aars groote dankbaarheid. Ofschoon op hun christelijk gedrag nog wel

wat aan te merken valt, bestaat er toch een groot onderscheid tusschen deze

gedoopte en de in 't noorden wonende wilde Eskimo's, welke laatste den

God der liefde niet kennen. ^. Op Labradors zuidkust woont een ge-

kruist ras, ontstaan uit de verruenging van Europeanen en Eskimo's. Ook

zijn hier eenige Engelsche visschers en jagers gevestigd.

Uit een staatkundig oogpunt beschouwd, vormt het schiereiland Labra-

dor geen op zich zelf staand geheel, 't Noord-westelgk deel, het stroom-

gebied van de Hudsonsbaai, behoort bij het noord-westelijke territory

;

't zuid-westelijk deel, het stroomgebied van den St. Laurens, tot Canada,

terwijl ook het oostelyk deel gerekend wordt tot Canada te behooren.

1. Ausland. 1804. No. 6. S. 121—128. No. 7. 155—161.

2. Naulical Magazine. 1869.



1Q6

Wel is waar maakt New-Foundland tot dusverre nog geen deel uit

van het Dominion of Canada, doch uit een aardrijkskundig oogpunt, sluit

het zich het best aan bij het tot dusver besproken gebied. Daarom zullen

we het te dezer plaatse behandelen.

New-Foundland, de oudste bezitting der Britten, in Noord-Amerika,

ligt ten zuid-oosten van Labrador, waarvan het gescheiden is door de

smalle straat van Belle-Isle. Op New-Foundland vinden we een zeer

sterke fjordenvorming, zoodat de steeds wegzinkende kusten rijk zijn aan

insnijdingen en diep in het land dringende baaien. Aan de oostkust vor-

men de 2'rinity- en de Placentia-baai het schiereiland Avalon.

De oppervlakte van het eiland is bergachtig, rijk aan bosschen, moe-

rassen en meren. Het nog weinig bekende binnenland vormt een uitge-

strekt tafelland, dat onuitputtelijke steenkoollagen bevat.

Het klimaat is onbestendig, doch gezond en ofschoon het op de zelfde

breedte ligt als Italië, is het eiland bijna altijd in nevelen gehuld. Slechts

de kuststreken zijn bebouwd. Aardappelen en kool worden met goed ge-

volgd geteeld; de haver daarentegen komt hoogstens om de drie jaar tot

rijpheid. Zeer winstgevend is de jacht op pelsdieren, zooals vossen, wol-

ven en beeren. Van tijd tot tijd raken zelfs wel ijsbeeren van Groenland op

New-Foundland verdwaald. Onder de huisdieren moeten genoemd worden

het rendier en de zoozeer gezochte honden, die zich kenmerken door hun

lang, wolachtig haar, hun leerzaamheid en trouw.

Het voornaamste middel van bestaan vormt de visscherij, waarmede zich

bijna alle bewoners of uitsluitend, of van tijd tot tijd bezig houden. Het

eiland is omgeven door banken, die gevormd worden door den rotsigen

tafelvormigen ring eener onderzeesche hoogvlakte. Op deze banken worden

de meeste robben en visschen gevangen. Vooral de kabeljauwvangst is

van veel beteekenis. De visscherijen van New-Foundland waren dan ook

reeds lang beroemd en in handen van Britten, Franschen en Noord-Ameri-

kanen. Het hoofdstation der visschers is de zoogenaamde groote bank,

ten zuid- oosten van het eiland. Zij strekt zich uit tusschen 41*^ en 50"

N.B., hare breedte wisselt af van 100 tot 300 kilometers en er staat

25—95 vademen water. Behalve deze heeft men nog de buitenste bank

en een reeks van kleinere banken, die zich meer zuidelijk langs Nieuw-

Schotland uitstrekken. De visscherij op deze meestal in nevelen gehulde

->stokvischweiden" wordt door meer dan 2000 schepen uitgeoefend, tusschen

April en October. Jaarlijks wordt hierin een kapitaal van 20 millioen

guldens omgezet.

Op de oostkust van het schiereiland Avalon ligt de hoofdstad St. John,

aan een breede en veilige baai- Het is de zetel der regeering en van

het Admiraliteits-collegie. Aan den ingang van de haven heeft de natuur

zulke sterke verdedigingsmiddelen gevormd, dat de stad als onneembaar

beschouwd kan worden. Zij bestaat uit een enkele straat, waarop een

menigte stegen uitkomen. Met uitzondering van de gouvernementsgebouwen,

zijn alle huizen van hout opgetrokken. Karakteristiek zijn de vele inrichtingen

voor de visscherij, die op den oever gevonden worden. Maar wat den
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vreemdeling vooral verbaasd doet staan, zijn de menigte herbergen, waar

een ongeloofelijke hoeveelheid bier, brandewijn en rum verbruikt wordt.

De bevolking bedraagt ongeveer 16000 zielen. Zij is en hier en over

't algemeen op het geheele eiland meestal Eoomsch-Katholiek. ïen tyde

van de opening der visscherij neemt zij belangrijk toe en eerst nadat de

Europeesche schepen weer vertrokken zijn, keert ze terug tot het normale

cijfer. Zooals te verwachten is, werd St. John door branden herhaaldelijk

zwaar geteisterd.
'

Tot deze kolonie behoort ook het schraal bevolkte, doch niet onbelang-

rijke eiland Anticosti.

ïusschen den 49*'^'^" en 50*'^" breedtegraad gelegen, midden in de mon-

ding van den St. Laurens, heeft het eiland een uitgestrekte, vruchtbare

oppervlakte en een kustlijn van meer dan 480 kilometers. Het eiland heeft

een lengte van 220, bij een gemiddelde breedte van 44 kilometers. Van af

de noordkust daalt de bodem terrasvormig naar de vruchtbare savannen

van het zuiden. Door dezen vorm is het vruchtbare gedeelte van het

eiland tot op zekere hoogte beschut tegen de ruwe winterstormen. Het kli-

maat van Anticosti is betrekkelijk zacht en zeer gezond, 't Kan dan ook

bogen op een vrij stei-k ontwikkelden plantengroei.

De bodem bestaat uit kalksteen, vermengd met leem. Een groot ge-

deelte er van is bedekt met uitgestrekte wouden en ofschoon de boomen

niet bizonder hoog zijn, toch is het hout van een uitnemende kwaliteiten

zeer geschikt voor den scheepsbouw.

Werd tot dusverre de visscherij verwaarloosd, dit middel van bestaan

is in den laatsten tijd gebleken ook hier in hooge mate winstgevend te

zijn. De wateren van Anticosti wemelen van allerlei vischsoorten. Met

elk jaar neemt dan ook het aantal visschersschuiten toe. Inzonderheid

de kabeljauw munt uit door grootte en komt in deze streken veelvuldig

voor, zelfs dan wanneer hij elders in de Golf van St. Laurens schaarsch

is. Tarbot vindt men er in zulke hoeveelheden, dat er eenmaal, zelfs op

een enkelen dag, 199 tonnen gevangen werden. Eindelijk zou ook de rob-

benvangst 's winters zoowel als 's zomers met goed gevolg kunnen wor-

den uitgeoefend en niet minder gunstig is de gelegenheid voor de jacht.

Op Anticosti toch komen tal van dieren voor, wier huid op de markten

zeer gezocht is. Behalve de beeren, die er zeer talrijk zijn, noemen we

den vischotter, den marter, den zilver-, rooden-, blauwen- en bij uit-

zondering ook den witten vos. In de nabijheid der meren en zeeboezems

houden zich tal van eenden, ganzen en ander wild gevogelte op.

Langs de kusten treft men een menigte door de natuur gevormde ha-

vens aan, die bijna bij alle winden den schepen een veilige ligplaats

aanbieden. De Ellisbaai en de Foxbaai verdienen eene afzonderlijke ver-

melding. De eerste, die bijna 2 7-2 kilometer breed is, heeft tot op 7

kilometers afstand van den oever, een zeer groote diepte. Langs de kus-

ten echter staat maar 3 of 4 vademen water. Deze haven wordt, onaf-

hankelijk van wind of jaargetijde, als geheel veilig beschouwd. De Fox-

baai is iets kleiner.

Volgens de mededeelingen van Sir William Logans bevat Anticosti belang

-

1. Aubland. 1861. S. 406.
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rijke veengronden. Zij strekken zich uit in de kustvlakte, van af Heathpoint

tot op 13 a 14 kilometers afstand van de zuid-westelijke punt. De dikte

der veenlaag wisselt af tusschen 1 en 3 M. en de kwaliteit schijnt uit-

stekend te zjjn. In het zuid-westelijke deel van het eiland worden ook

rijke zoutlagen gevonden. Bij voldoende ontginning kon deze industrie

voor de Noord-Amerikaansche visscherij van het grootste belang worden.

Want tot dusverre moet het zout van uit Engeland, de Bahama-eilanden

en de Vereenigde Staten gehaald worden. Eindelijk staat het vast, dat

meer dan twee vijfde van den bodem van het eiland uitnemend geschikt

is voor landbouw.

Toen de Pranschen in het jaar 1713 New-Foundland aan de Engelschen

moesten afstaan, behielden zij van hun eenmaal zoo uitgestrekt grondge-

bied in Noord-Amerika, niets meer over dan de kleine visscherseilanden

St. Pierre^ Miquelon, lle-aux-Chiens en Langtade. Geographisch behooren

deze eilanden tot New-Foundland ; daarom vinden zij hier hun plaats.

Do gezamenlijke oppervlakte bedraagt 220 km. en de bevolking 4 a

5000 zielen. Zij drijven eenigen landbouw. Balein, traan en kabeljauw

worden uitgevoerd. Het belangrijkste dezer'eilanden, eigenlijk het eenig noe-

menswaardige, is St. Pierre, waar ook de Gouverneur zijn verblijf houdt.

St. Pierre ligt op 46" N.B. en 45° 39' Sl^W. L., ten zuid-westen van

Miquelon en op een afstand van 27 km. van de zuidkust van New-Poundiand.

Het is 7 km. lang, 5 km. breed en heeft een oppervlakte vaa 2600 hec-

tarim. Van vulkanischen oorsi^rong is het zeer bergachtig en over het

algemeen onvruchtbaar. Men vindt er slechts enkele verschrompelde dennen.

In de dalen treft men een aantal zoutwatermeren aan, die in verbinding

staan met de zee en zeer vischrijk zijn. De kusten hebben slechts weinig

insnijdingen, die de schepen tot toevluchtsoord kunnen dienen. De eenige

goiide reede is die van St. Pierre. Ze is toegankelijk gedurende 9 maanden

van het jaar en 50 schepen, met 4 M. diepgang kunnen er voor anker

liggen. Het vlek St. Pierre zelf ligt aan den voet van een heuvel en

heeft een lengte van een kilometer. De huizen hebben slechts een ver-

dieping en zijn van hout opgetrokken.

Het eiland is rijk aan ijzererts. Het klimaat is gezond, ofschoon de tem-

peratuur laag is. Wel stijgt de thermometer in de maand Augustus som-

tijds tot 19" a 200 doch 's winters daalt hij ook meermalen tot 17° a 19"

onder het nulpunt. De warmste maanden zijn Juni, Juli en Augustus ; de

koudste maand is Februari. Slechts weinig ziekten komen op St. Pierre

voor, de meest algemeene zijn borst- en keelziekten en jicht. De meeste

dezer kwalen zijn niet het gevolg van het klimaat, maar een uitvloeisel van

de levenswijze der bewoners. De meesten ontstaan door 't onmatig gebruik

van sterke dranken. Overigens zijn personen van honderdjarigen leeftijd

volstrekt geen uitzonderingen en menschen boven de 80 komen zeer dik-

wijls voor.
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Onder den naam Canada verstaat men gewoonlijk de provinciën Quebec

en Ontario, vroeger bekend als Opper- en Beneden-Canada. Scherp begrensd

is dit gebied niet. Men geeft het 't best aan met te zeggen, dat het 't land

is langs den linkeroever van de rivier en golf van St. Laurens en den

noordelijken oever der groote meren. In uiterlijk voorkomen onderscheidt

het zich zeer weinig van de reeds beschreven Hudsonsbaai-landen.

Over 't algemeen hebben de toeristen, die reisbeschrijvingen samenstellen,

het gebrek, dat zij de schoonheden der natuur van eenig land overdrijven,

waarvan voor den goedgeloovigen bezoeker teleurstelling het gevolg is. Dat

is b. V. ook het geval met het Saguenay-dal, te allen tijde een ontspan-

ningsoord der bewoners van Canada. In werkelijkheid is dit niets anders

dan een diepe groeve, ingesloten tusschen rotsige oevers, zonder eenige af-

wisseling. Het staat ver beneden de schoone natuurtafereelen langs den Rijn.

De Sagiienaij biedt in werkelijkheid slechts een klassiek punt aan, daar

waar de stroom tusschen de beide kapen Trinity en Eternity doorschiet.

De rotswanden stijgen steil uit de onmetelijk diepe wateren op , tot een

hoogte van 500 M., zoodat de bovenrand dezer enge kloof nauwelijks zicht-

baar is. Een ander vermaard punt is de Montmorenncy-ivaterval, die 75

M. hoog is, d. i. 21 M. hooger dan de Niagara. De stroom, die naar

beneden stort, is echter slechts een betrekkelijk dunne straal. Daarbij

hebben een menigte houtzaagmolens, met hun prozaïschen voorraad van

planken, de schoonheid van het tooneel reeds lang bedorven. Zoo ook kan

men van de Duizend eilanden van den St. Laurens alleen zeggen, dat

zij geen onaardig gezicht opleveren, maar hier ontbreken niet alleen een

bergachtige achtergrond, maar ook trotsche rotsen en het geboomte, dat

voor een schilderachtig natuurtafreel onmisbaar is.

De eerste ontdekkers van Canada waren de woudloopers of pelsjagers,

meestal Franschen. Winstbejag voerde hen, dwars door vijandige Indianen-

stammen, in de dichte wouden en onafzienbare vlakten van Noord-Amerika.

Enkele dezer avonturiers verbroederden zich met de Indianen en namen

Indiaansche vrouwen, want blanke vrouwen waren er meer dan schaarsch.

De kinderen, die uit die huwelijken voortkwamen werden naar hunne huids-

kleur zeer eigenaardig »&ois hridés," (d. i. »gebrande houten") genoemd.

Nog tegenwoordig vindt men een tal dier kleurlingen, die zich zoo ver

mogelijk verwijderd houden van beschaafde streken. Het overig deel van

Canada's gezeten bevolking bestaat grootendeels uit nakomelingen der eerste

Fransche bewoners. Zij worden geroemd als eerlijk, werkzaam, matig en

gastvry. Dit Fransche element vormt meer dan een derde der bevolking.

Vooral Quebec is overwegend Fransch, zoo zelfs, dat het Fransch, zij 't dan

ook een zeer eigenaardig soort van Fransch, daar nog steeds de landstaal

vormt.

De Fransche districten van Canada zijn 't minst welvarend en tevens 't

minst ontwikkeld. Gewoonlijk wordt dit daaraan toegeschreven, dat de

winters aldaar langer duren en strenger zijn dan in de meer westelijk

gelegen streken. De landhoeven zijn meestal zeer klein, de gebouwen be-

staan gewoonlijk uit een enkele verdieping en zijn er twee verdiepingen,
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dan zijn zij, volgens Zwitserschen bouwstyl, met houten gaanderijen omgeven.

De Fransche landbouwer heeft zijn bebouwde landerijen vlak langs den

beganen weg, van waaruit ze zich als een smalle strook tot diep naar

het binnenland uitstrekken. Even als in het moederland drijven de hahi-

tans (aldus worden de Franschen in Canada genoemd), de verdeeling der

landerijen tot in het uiterste door. Hun zucht naar gezelligheid en om

zoo dicht mogelijk bij elkaar te wonen, gaf het land een eigenaardig voor-

komen. Wie van Quebec uit den St. Laurens stroomopwaarts volgt, ziet

over een lengte van 50 kilometers een onafgebroken i'ij huizen en op elke

10 kilometers komt een kerktoren. Hier en daar strekt zich een tweede

en derde rij achter de eerste uit, maar op den achtergrond neemt men

steeds het ondoordringbaar maagdelijk woud waar. Die gedeelten van de

provincie Quebec, die een tamelijk dichte bevolking hebben, herinneren

veel meer aan Fransche of Belgische landstreken dan aan Engelsche.

Het gevolg hiervan is, dat de Franschen een betrekkelijk geringe op-

pervlakte bewonen.

Deze habitans houden zich als zoogenaamde voyageurs met den pelterij-

handel bezig of wel zij bebouwen de zelfde landerijen, die reeds door hun

grootouders bebouwd werden. Terwijl overal elders in Noord- Amerika het

oorspronkelijk woudgebied door de landvei-huizers meer en meer in bouw-

land wordt veranderd, geeft de Fransche Canadiër er de voorkeur aan het

familieërf telkens op nieuw te verdeelen. De Angelsaks, de Duitscher en

zelfs de Ier verlaat meer en meer de dichter bevolkte streken om in een

maagdelijk gebied lucht en ruimte te vinden. De habitans daarentegen

dringen steeds meer op elkander en de oorzaak van dit verschijnsel is

geen gebrek aan moed of energie, maar de Franscbman is hartstochtelijk

gehecht aan zijn huis en aan zijn omgeving. Van nature is hij dan ook

volstrekt geen landverhuizer, heeft hij 't eenmaal gewaagd de wereldzee

over te steken, dan sluit hij zich in overzeesche gewesten zoo dicht mo-

gelijk bij zijn landgenooten aan. Ook ondergaat hij in 't minst geen ver-

andering. Van den Duitscher zsgt men, dat hij als landverhuizer reeds

binnen weinige jaren een ander vel krijgt, maar de Franschman is voor

zulk een gedaanteverwisseling te eenenmale ongeschikt.

In het zuiden der Vereenigde Staten zijn de Franschen buitengewoon

snel verdwenen en ook in Canada zijn zij den ondergang nabij, al houden

zij zich tot dusverre met taaiheid staande.

De Fransche landverhuizers, die zich in Canada gevestigd hebben, zijn

meest allen afkomstig uit Normandië en Bretagne, dus de meest behou-

dende en meest eerbare provinciën van Frankrijk. Hun huwelijken zijn

intusschen zeer vruchtbaar, daar het aantal kinderen afwisselt van 8 tot

16. ' Het oordeel van Sir Charles Dilke, komt met het bovenstaande

in veel opzichten overeen, wgkt op andere punten weer af. ^ » De Franschen

in Canada," aldus spreekt hij, »zijn volstrekt niet uitgestorven. Zij zijn

tegenwoordig twintigmaal sterker dan een eeuw geleden en zij hebben op

den Amerikaanschen bodera hun type, hun godsdienst, hun taal, hun

wetten, zeden en gewoonten ongeschonden bewaard. Zij dringen zich in

1. John Wliiie. Skctclie'; froiii Americi. [>onilon. 1870. 80.

3. Sii' Cliarics Dilke. Grealor Brilaiu; a reconi of navels iliiriiijj 18l3li ainl lSli7. l.oruloii. 1868. 80.
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hun dorpen op elkaar; zij dansen Zondags na de mis, op het geluid van

de vedel even lustig als hun Normandische voorvaderen in vroeger dagen,

en de leliën houden zij in eerbiedwaardige gedachtenis.

De bewoners van Beneden- Canada zijn nog veel meer Fransch dan de

Franschen zelve. Zij vertegenwoordigen niet het hedendaagsche Frankrijk,

maar een mummie daarvan, die het Frankrijk van voor een paar eeuwen

voor den geest terug roept. »Nos institutions, notre langue, nos lois,"

ziedaar hun leus. Hun couranten zijn opgevuld van verslagen en aan-

kondigingen van kerkelijke feesten, volksvermakelijkheden, redevoeringen

van ))M. Ie Curé", bij gelegenheid van een oogstfeest of iets dergelijks,

maar geen woord over 't geen in Amerika of waar ook elders ter wereld

voorvalt.

Fransch Canada bleef jaren lang bekneld in de boeien van het leenrecht.

Eerst in 1855 zijn dezen voor goed verbroken en wel op een zeer vreed-

zame wijze, doordien de rechthebbenden schadeloosstelling ontvingen. Toen

in het westen Nieuw-Frankrijk gesticht werd, werden uitgestrekte berg-

streken aan sommige edellieden in leen gegeven, zoodat er omstreeks 17 20

in Canada alleen meer aristokraten gevonden werden, dan in alle andei'e

Pransche koloniën te zamen. Hij, die een dergelijk leengoed ontving, gaf

aan nieuwe landverhuizers weder achterleenen, tegen de opbrengst eener

zeer matige schatting, b. v. tiende van de visscherij. 't Spreekt wel van

zelve, dat dergelijke toestanden in onze eeuw niet meer houdbaar zijn en

men moet er zich waarlijk over verbazen, dat ze nog zoolang stand ge-

houden hebben.

Een geheel ander soort van menschen zijn de in Canada gevestigde

Britten. Vooral in Ontario zetten zich zooveel Engelsche landverhuizers

onder de Pransche bevolking neder, dat zij er sedert langen tijd de groots

meerderheid uitmaken. Zij bewaren met nauwgezetheid al hun eigen-

aardigheden en blinken uit door tal van deugden ; echter niet door ma-

tigheid.

Tusschen den Engelschman in Canada en den Yankee bestaat een diepe

klove, die door wederzijdschen haat nog vergroot wordt. Reeds door het ui-

terlijk onderscheidt zich de Canadiër door zijn blozende gelaatskleur en goed

gevulde vormen van den Amerikaan. Bij de vrouwen intusschen is dit ver-

schil veel minder groot.

Onder de in Canada levende volken moeten verder nog genoemd worden

de Ieren en de Negers. De eersten zijn aldaar vrij wat meer gezien dan

in de Vereenigde Staten. De Engelschen in Canada toch betoenen de

Ieren de zelfde welwillendheid als hun stamgenooten in het moederland,

terwijl de Amerikanen hen met minachting aanzien. De weinige negers,

die hier gevonden worden, zijn voortvluchtige slaven uit de Vereenigde

Staten, 't Zijn voor 't grootste gedeelte mannen, die zich hier gevestigd

en blanke vrouwen, veelal lersche, getrouwd hebben.

Een eigenlijke hoofdstad bezit Canada niet, doch Quebec komt ontegen-

zeglijk de eerste plaats toe. Sedert 1840 hebben Kingston, Monlreal, To-
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ronto en Quebec bij afwisseling de eer genoten de zetel van het parlement

te zijn. Deze vier plaatsen zijn de gewichtigste steden van Canada. Tegen-

woordig is Ottawa, bij koninklijk besluit, tot hoofdstad verheven.

Quebec is hoekig en eng gebouwd, doch heeft een schilderachtig voor-

komen. Het is wellicht de eenige stad in geheel Noord-Amerika, die den

reiziger lang vervlogen tijden voor den geest terug roept, de eenige ook,

die achter grachten en wallen ligt en die met haar torens en beweegbare

bruggen veel meer op de steden der oude wereld, dan op de transatlan-

tische gelijkt. Ook kijken talrijke vuurmonden den leek dreigend aan. De

deskundige zal kwalijk een glimlach verbergen, bij het gezicht van die

kanonnen, die afkomstig zijn uit een tijd, toen het geschut nog in zijn

kindsheid was en die tegenwoordig in een museum van oudheden of in

den smeltoven te huis behooren.

»Grootscher gezicht dan dat, 't welk men van het terras van Quebec

geniet, is op de geheele aarde niet denkbaar. Dit terras wordt gevormd

door een rots, die zich hoog boven de stad en de rivier verheft. Beneden

haren voet ziet men een woudbosch van scheepsmasten. Eiken morgen komen

groote houtvlotten aan en tal van Engelsche, Duitsche, Fransche en Hol-

landsche koopvaarders liggen klaar om dat hout te laden. De Amerikaansche

vlag zoekt men er te vergeefs.

Verlaat men de op dit terras gebouwde citadel, dan is het alsof men

plotseling in het Europa der Middeleeuwen verplaatst wordt. Krakende

trapjes geven toegang tot huizen met traijjesgevels en met steil oploopende

daken van plaatijzer, zooals men die nog in Luik kan zien. Godsdienstige

processies, met bloemen versierde altaren en talrijke beelden van de moe-

dermaagd treffen het oog. Mannen op klompen en met grove kielen bewegen

zich tusschen de Engelsche roodrokken in de nauwe straten. De beneden-

stad van Quebec heeft veel weg van de St. Petershaven op Guernesey. Ook

hier ziet men een Normandisch Fransche bevolking, door Britsche troepen

bewaakt, terrasvormige straten, nauwe marktpleinen en een citadel, die

dreigend op de straten nederziet." ^.

De eerste handelstad van Canada is Montreal met 11 0000 inwoners. In

de nieuwe stad zijn de huizen gebouwd van graniet en met tin gedekt.

Hier zijn de straten ruim en buitengemeen zindelijk, terwijl daarentegen

de oude stad, met haar nauwe straten, aan de steden der oude wereld her-

innert. Montreal ligt aan den voet van een berg, die vroeger den naam

van «Koningsberg" droeg, doch tegenwooi'dig kortweg »de Berg" genoemd

wordt. De stad bezit een schoone kerk, die wegens haar overeenkomst

met de Notre dame van Parijs, den zelfden naam verkregen heeft. Naar

men zegt bevat deze kerk de grootste klok der nieuwe wereld. Montreal

heeft een door en door Fransch voorkomen en de bewoners hebben een

behoorlijke mate van nationaliteitsgevoel.

Van Montreal naar Kingston varende, komt men voorbij de tegenwoordige

hoofdstad van Canada, het aan de gelijknamige rivier gelegen Ottawa, dat

vroeger den nederigen naam van Bytoiim droeg. Deze stad heeft 22000

inwoners. Hare ligging, op de grenzen van Boven- en Beneden-Canada en

hare gemakkelijke vei'binding met andere plaatsen in alle richtingen, wezen

1. Sir Cli.Trles Dilke Grealer Briuain.
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haar als 't ware aan om de hoofdstad te worden der confederatie. Daar de

stad het middelpunt vormt van een zeer vruchtbare landstreek, die meer

en meer ontgonnen wordt en daarenboven een zeer levendigen houthandel

bezit, kan men met grond verwachten, dat de bevolking snel toe zal nemen.

De omtrek der stad mag in waarheid schilderachtig genoemd worden, in

weerwil van de vuile kleur van het water van de Ottawa, die sterk afsteekt

bij het helder groen van den St. Laurens.

Kingston is, in tegenstelling van Ottawa, sterk in verval. In den re-

gel lezen wij in Europa wel van Amerikaansche steden, die als padde-

stoelen uit den grond opkomen, maar slechts bij uitzondering hooren we

van dezulke, die na korten tijd weder teruggaan en in verval geraken.

Kingston heeft betere dagen gekend, doch tegenwoordig groeit het gras

op de straten en toen Luitenant Duncan, aan wiens reisverhaal het bo-

venstaande is ontleend, vroeg wat in de stad bezienswaardig was, ontving

hij het weifelend antwoord, dat het marktplein hem waarschijnlijk 't meest

belang zou inboezemen.

Toronto, even als Kingston aan het Ontario-meer gelegen, vormt daar-

mede een levendige tegenstelling. Het is een vroolijke, nette stad, met

56000 inwoners, de geliefkoosde garnizoensplaats der Engelsche troepen

en tevens voor Canada de zetel der geleerdheid. Bij verdrag werd tus-

schen Groot-Brittanje en de Vereenigde Staten de bepaling gemaakt, dat

geen van beide mogendheden oorlogschepen op de meren zou mogen

hebben. Van beide zijden is dit verdrag naar de letter nageleefd. De

Amerikanen toch hebben op hun oever een aantal kanonneerbooten ge-

plaatst, die op het eerste telegraphisch bevel te water kunnen worden

gebracht en Engeland heeft 't zelfde gedaan. ^

Het hoofdmiddel van bestaan van Canada's bevolking is de landbouw en

het houthakken in de uitgestrekte en dichtbegroeide boschstreken. Bui-

tengemeen rijk is het land aan meubel- en timmerhout. De eiken-, pijn-

en dennenboomen munten uit door hoogte en sterkte beiden en leveren

uiterst geschikt hout voor den scheepsbouw. In de laatste tijden is de

rijkdom van Canada's bodem nog verhoogd geworden door de ontdekking

van een aantal petroleum-bronnen. Deze vloeistof wordt meestal te New-

Tork aan de markt gebracht onder den naam van «Amerikaansche olie";

vandaar dat 't slechts weinig bekend is, dat ze uit Canada afkomstig is.

Petroleum-bronnen worden gevonden op een eiland in het Huronmeer, bij

Packenham in Opper-Canada, dicht bij de Niagara, bij Point Gaspe, niet

ver van den mond van den St. Laurens en daar het hout hier in massa

voorhanden is, zijn vaten gemakkelijk te verkrijgen. De voornaamste bron-

nen echter liggen op het door de Erie-, Huron- en St. Clair-meren

gevormde schiereiland, dat bespeeld wordt door de Theems. Hier ligt het

eigenlijke »Petrolia". Het middelpunt van dit olie-district wordt gevormd

door de stad Oil Springs, in Enniskillen County. Tien kilometers ten

1. Fraiicis Uuncan. Our garrisons in ihe West. Londoii. 1864. 8o.
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noorden hiervan ligt de stad Petrolia. In deze geheele streek wordt de

vlakte door geen enkele verheffing van den bodem afgewisseld.

;)Nog voor dat men Petrolia bereikt," aldus spreekt een reiziger uit

den nieuweren tijd, «bemerkt men reeds van verre de petroleum-industrie.

Men trekt een aantal meertjes voorbij met zwart water en de lucht is

bezwangerd met den stank der petroleum. De hoofdplaats zelve heeft vol-

strekt geen uitlokkend voorkomen. Petrolia toch bestaat uit eene enkele straat,

die niet alleen zeer onregelmatige huizen heeft, maar bovendien uiterst

morsig is. Men ziet er verschillende winkels, waarin de eerste levensbe-

noodigdheden zijn uitgestald. Alle huizen zijn van hout opgetrokken. Hier

en daar ziet men groepen van jongelieden, die het echte kolonistentype

vertoonen. Het geheel heeft iets onordelijks, iets primitiefs.

Om de eigenlijke petroleum-bronnen te bezoeken, moet men zich te Pe-

trolia een rijtuig verschaffen. Eeeds van vei-re wordt men een menigte

houten torens en gebouwen gewaar. Elk daarvan duidt een bron aan,

't zij, dat deze nog in werking of reeds uitgeput is. De arbeiderswonin-

gen, die in den omtrek verspreid liggen, zien er armelijk uit en dragen

geheel en al een tijdelijk karakter. De bodem bestaat uit een met olie

doortrokken modder. Hier en daar vloeien de trage wateren der met een dikke

laag dezer vloeistof bedekte stroomen langzaam voort. De lucht is doortrokken

van petroleum-gassen. De wegen zijn onbeschrijfelijk slecht. Wel zijn

het zoogenaamde houten wegen, doch slechts op afstanden van een paar

voet, zijn boomstammen dwars door de modder gelegd.

Wij verlaten ons rijtuig bij een bron, die in volle werking is. Een

klein stoomwerktuig van twaalf paardenkrachten brengt een pomp in bewe-

ging die zonder ophouden een dikke, donkergroene vloeistof oppompt. Dit

is de ruwe petroleum, die in een groot bassin wordt opgevangen. Dat

gaat zoo voort, dag en nacht, zon-, feest- en werkdagen, net zoo lang tot

de bron geheel uitgeput is. De bron, welke we thans in oogenschouw

nemen, levert dagelijks 250 vaten, elk 150 liters groot, wat bij den prijs

van 40 a 50 cents per 100 liters een aanzienlijke waarde vertegenwoor-

digt. Opmerkelijk is de practische, eenvoudige, ja ruwe wijze, waarop de

bewerking plaats heeft, de groote spaarzaamheid, die bij de ontginning

in acht genomen wordt. Daar waar men elders ijzer gebruiken zou, wordt

hier hout gebruikt, omdat dit in groote hoeveelheid voorhanden is. Het

gas, dat zich uit de ruwe petroleum ontwikkelt, wordt zorgvuldig naar

de ovens geleid, om aldaar de plaats van hout ot steenkool te vervullen.

Het olie-district, waarop tegenwooi'dig drie honderd bronnen worden ge-

vonden, besla-at een lengte van 16 en een breedte van 6Y, Km. Naar 't

algemeen gevoelen echter is de geheele omliggende landstreek, in meerdere

of mindere mate, petroleumhoudend. Intusschen is de ontginning der

bronnen een vrij onzeker middel van bestaan. Eik oogenblik kan de bron

uitgeput zijn ; van daar dan ook, dat men de pompen onophoudelijk door

laat werken, zoolang de toevloed duurt. Somtijds gebeurt het echter, dat

een uitgedroogde bron plotseling weder begint te vloeien, zonder dat daar-

voor een bepaalde oorzaak is aan te wijzen. Meermalen ook is het ge-

beurd, dat een niet al te nauwgezet speculant een put boorde in de on-

middellijke nabijheid van een rijke bron, en dat dientengevolge de toevoer
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aan de laatste geheel en al werd afgesneden. Bij een andere gelegenheid

kwam de eigenaar van een bron, die slechts weinig opbracht, op het denk-

beeld om onder op den bodem een aanmerkelijke hoeveelheid buskruid te

doen ontploffen en van dat oogenblik af, verkreeg hij gemiddeld twee hon-

derd vat petroleum per dag.

De onzekerheid van dit middel van bestaan verklaart de eenvoudige en

goedkoope wgze, waarop deze nyverheid wordt uitgeoefend
;
kostbare, vaste

vestigingen zouden hier zeer ondoelmatig zijn. De bronnen moeten zoo

dikwijls vei-laten worden, dat na verloop van eenigen tijd de geheele ne-

derzetting verplaatst wordt en een eenzame woestenij ontstaat, waar eeni-

gen tijd te voren bedrijvigheid en leven heerschten.

De vestiging van nieuwe kolonisten wordt door onzen zegsman op de

volgende wijze beschreven. Wil iemand zich bezig houden met het winnen

van petroleum, dan begint hij zich een stuk land te verschaffen, dat hem

gemiddeld /240.— tot ƒ360.— per morgen kost. Hierop bouwt hij een

houten fabriek, die hem, met alles wat er toe behoort, op omstreeks / 7000.—

te staan komt en maakt dan terstond een aanvang met boringen. Eerst

heeft men door een laag van leemaarde te boren, ter dikte van 50 M.,

dan volgt een harde steensoort van 60 M. dikte en eindelijk nog een laag

van oliehoudende rotssoorten van 30 tot 45 M. Heeft hij op een diepte

van ongeveer 150 M. het gewenschte resultaat nog niet verkregen, dan

is het 't verstandigst de poging als mislukt te beschouwen en een weinig

verder een nieuwe boring te doen plaats hebben. En wanneer slechts

een van de vijf boringen met goed gevolg wordt bekroond, wordt men voor

alle moeite en kosten ruimschoots schadeloos gesteld.

Voor het overige wordt in Petrolia het beginsel van associatie op zeer

ruime schaal toegepast. Slechts zelden komt het voor, dat de bronnen

in het bezit van enkele individuen zijn.

Veel uitlokkends biedt het leven in de petroleum-districten niet aan.

Alleen verschaffen zij een werkzaam mensch de gelegenheid om in korten

tijd veel geld te verdienen en elke kolonist, die er zich vestigt, komt dan

ook met het doel om zoo spoedig mogelijk rijk te worden, om daarna de

vruchten van zijn arbeid elders te genieten. '

Zeer belangwekkend is in Canada de invloed der kolonisatie op de die-

renwereld. Eood wild, dat vroeger op de oevers van den St. Laurens

zeer talrijk was, komt tegenwoordig nog maar alleen in de meer westelijk

gelegen landstreken voor. De beer en de eland zijn zeldzaam gewor-

den, de roode losch wordt ten oosten van den St. Laurens niet meer

gevonden en slechts bij uitzondering ziet men wilde kalkoenen op de

oevers van het Huron-meer. *

1. Naulical Magazine. 1873. p. 719—723.

2. Ausland. 1870. No. 14. S. 336.

III. 12
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Wat de verstandelijke ontwikkeling aangaat, legt de regeering zich met

prijzenswaardigen ijver op de behartiging van het openbaar onderwijs toe.

De geheele bevolking gevoelt levendig de behoefte aan goede scholen en

het is herhaaldelijk beweerd, dat Canada in dat opzicht het moederland

vooruit is. Dit is vooral het geval met het Angel-Saksisch gedeelte, dat

te Toronto ook eene universiteit bezit. In de provincie Quebec is het

onderwijs geheel en al ingericht volgens het zelfde stelsel als in Ontario

en toch bestaat er tusschen beiden een hemelsbreed verschil. Terwijl in

de eerste provincie de Katholieken de meerderheid uitmaken, bezitten de

Protestanten hun eigen confessionneele scholen, terwijl de openbare scho-

len bijna uitsluitend door Katholieken worden bezocht.

In vroeger tijd was het hier met het onderwijs droevig gesteld. Ben

onderzoek, in 1824 ingesteld, bracht aan het licht, dat slechts één vierde

deel der bevolking kon lezen. Het weinige, dat nog aan het onderwijs

gedaan werd, geschiedde van de zijde der Eoomsch Katholieke geestelijk-

heid. Maar ook nog heden ten dage, nu de toestand van het onderwijs

zoo ontzaglijk veel gunstiger geworden is, ook nu nog is het onder de

Fransch-Katholieke bevolking lang zoo gunstig niet gesteld als met de

overige bewoners van Canada.

Over het algemeen speelt de godsdienst, ten noorden van den St. Lau-

rens een zeer belangrijken rol. Beneden- Canada is Fransch en Katholiek;

Opper-Canada daarentegen Schotsch en Presbyteriaansch, ofschoon ook de

Katholieke Ieren aldaar vrij talrijk zgn vertegenwoordigd en de Episcopa-

len, al ziju zij ook minder talrijk, door hun rijkdommen, een grooter in-

vloed uitoefenen. Dan ook de Katholieke kerk is daar zeer rijk en het

Britsche gouvernement duldt zoowel de Fransche taal als de Pransche

rechtspraak. We hebben het trouwens reeds opgemerkt, hoe de Britsche

macht in Noord-Amerika vooral steunt op de Eoomsch-Katholieke kerk

en het Fransche nationaliteitsgevoel. Immers het zijn vooral de Fran-

schen, die zich krachtig verzetten tegen het streven der Vereenigde Staten

om ook Canada in de Unie op te nemen. Zij toch zien zeer goed in, dat

dit het verdwijnen hunner nationaliteit in Noord-Amerika noodwendig na

zich slepen zou.

In vele opzichten steken de toestanden in Canada gunstig af by die in

de Vel'eenigde Staten. Over het algemeen zijn de ambtenaren weinig of

niet vatbaar voor omkooping. Terwijl in Amerika overal geklaagd wordt

over de weinige betrouwbaarheid der rechterlijke macht en de verdraaiing

van recht en wet, worden in Canada dergelijke klachten nooit vernomen.

Aan een euvel gaan echter beide landen mank. Zoowel in de Unie als

in Canada neemt men het verschijnsel waar, dat de meer beschaafde en

beter onderwezen personen zich terug trekken uit het openbare leven.

Nieuw-Brunswijk is het land, dat zich uitstrekt tusscken Canada en

het Atlantische schiereiland, dat den naam draagt van Nieuw Schotland.

Ofschoon men niet zeggen kan, dat Nieuw-Brunswijk en Nieuw-Schotland
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bepaald afgelegen zijn, liggen zij toch buiten den gewonen weg van Euro-

peescbe touristen. En toch bezitten zij zooveel natuurschoon. Inder-

daad bieden het verwarde kreupelhout en de breede moerasgordels van

Nieuw-Brunswijk een aangrijpend schouwspel aan en nergens wellicht ge-

voelt men in die mate de onbeduidendheid van den mensch en de kalme

onveranderlijkheid der natuur, als in de oorspronkelijke wouden van dit

gewest.

Maar ook deze beker des genots is niet onvermengd en de bitterste

droppels worden daaraan toegevoegd door de insectenwereld. De Noord-

Amerikaansche muskieten zijn lastig, de zandvliegen niet minder, maar toch

zijn het nog onschuldige dieren, in vergelijking met de zwarte vlieg, die

een ware pest voor deze streken genoemd kan worden. Dit rusteloos gon-

zend insect gedraagt zich als een hardnekkige, onvermoeide kwelgeest. Het

dringt door de kleinste opening tusschen de kleederen henen, in ooren,

oogen en neus en zijn steek veroorzaakt uiterst pijnlijke wonden.

Maar al doet dit lastige dier ook afbreuk aan de genoegens, die de

natuur te genieten geeft, het is niet in staat ze geheel en al te bederven.

Onder de vele natuurtafreelen, die deze streek oplevert, noemen we in de

eerste plaats het meer Mirmnichi, dat te midden van een stille en schoone

omgeving, een even liefelijk voorkomen als een welluidenden naam heeft.

Zacht oploopende heuvels, van een vrij aanzienlijke hoogte, dicht met bos-

schen begroeid, spiegelen zich in deze kalme watervlakte.

Een ander natuurtafreel biedt de Restigoiiche aan. Deze rivier, die

voor een deel de grensscheiding vormt tusschen Canada en Nieuw-Bruns-

wijk en in de Chaleurs-haai uitloopt, vormt by het stadje Colebrooke den

zoogenaamden groeten waterval, dien de bewoners van deze streek gaarne

met de Niagara vei'gelijken. En ook de genoemde baai is in werkelijkheid

verrukkelijk schoon, ja zeker een der meest aangrijpende punten van de

oostkust der Nieuwe Wereld.

Zoowel uit een klimatologisch, als uit een hydrographisch oogpunt, is

Nieuw-Brunswijk op in het oog loopende wijze boven Nieuw-Schotland be-

voorrecht. De belangrijkste rivier van het land is de St. John, die uitstroomt

in de Fundy-baai. Met ver van de monding der rivier ligt de gelijkna-

mige hoofdstad, in welker nabijheid de stroom een waterval vormt, althans

gedurende de ebbe. Doch wanneer de vloedgolf de wateren der Fundy-

baai doet stijgen — en nergens heeft de vloed zulk een uitwerking als

juist in deze golf — dan loopt zij ook de rivier op en doet genoemden

waterval tijdelijk verdwijnen, zoodat alsdan stoombooten en zeilschepen,

zonder letsel, de rivier opvaren.

St. John is een stad met 40000 inwoners. Het eenige merkwaardige

gebouw is de Katholieke domkerk. Overigens zijn de woningen slecht en

duur. Meer en meer krijgt de stad een Amerikaansch voorkomen. De

zeden en gewoonten der Tankee's zijn door de geheele bevolking aange-

nomen en ook aan het overmatig gebruik van brandewijn hebben zij zich

maar al te gemakkelijk gewend.

De hoofdplaats der provincie is Frederickton, een dorp, dat insgelijks

aan den St. John ligt, ongeveer 23 kno. boven de monding.
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De bevolking van Nieuw-Brunswyk bestaat uit Acadiërs , afstamme-

lingen der Franschen, die zich hier het eerst als landverhuizers vestigden

en Britten, die later kwamen, maar nog steeds versterking krijgen, zoodat

ze tegenwoordig reeds de meerderheid vormen. Het aantal Acadiërs in

Nieuw-Brunswijk, Nieuw-Schotland en op de eilanden Prins Edward en

Kaap Breton kan op 80000 tot 100000 geschat worden. Zij zijn getrouw

gebleven aan de taal en de zeden van het moederland en houden zich bezig

met landbouw en houthakken of wel ze zijn pelsjagers en zwerven het

gansche land door. Sedert eenige jaren neemt hun aantal af, door land-

verhuizing naar Canada en de noordelijke staten der ünie. Zij vermengen

zich niet met andere volken en hebben tot op den huidigen dag de schil-

derachtige Normandische kleederdracht behouden. De mannen leiden een

eenvoudig, werkzaam leven en de vrouwen zijn werkelijk voorbeelden van

deugd en reinheid van zeden. Velen daaronder zijn ware modellen van

schoonheid, maar nimmer ontdekt men ook maar den geringsten schijn van

coquetterie. Daarentegen hebben zij een trek van zwaarmoedigheid. Deze

is trouwens aan alle Acadiërs eigen. Zij maken den indruk, als gevoelden

zij zich diep ongelukkig.

De oorspronkelijke bevolking van dit gebied wordt nog maar alleen ver-

tegenwoordigd door een twee duizendtal Indianen, van den stam der Mikmaks,

een onderafdeeling der noord-oostelijke Algonskins.

De meerderheid der bewoners van Nieuw-Brunswijk belijdt den Eoomsch-

Katholieken godsdienst. De overigen zijn Anglikanen, Baptisten, Methodisten,

Wesleyanen en Presbyterianen.

De voornaamste voortbrengselen van Nieuw-Brunswijk zijn : ijzer

,

steenkolen, granen, inzonderheid tarwe, mais en boekweit, vlas, hennip,

timmerhout, pelsdieren en visch. Vooral het ijzer is van een uitmun-

tende kwaliteit en voor de vervaardiging van pantserplaten is het in En-

geland zeer gezocht.

De industrie beteekent weinig of niets. Vooral de houthandel vormt een

belangrijk middel van bestaan en deze houdt zoovele handen bezig, dat de

landl)ouw, in weerwil van de groote vruchtbaarheid van den bodem, zeer

achterlijk is. Maar wanneer men als tot dusverre voortgaat, dan moeten,

binnen een twintigtal jaren, de bosschen in Nieuw-Brunswijk geheel en al

verdwenen zijn. De sneeuw, die van October tot Juni den bodem bedekt,

biedt een gemakkelijke gelegenheid voor het transport van het hout.

Op dezen zeer langen winter volgt een bijna tropische zomer, zoodat drui-

ven en perziken zelfs tot rijpheid komen. Slechts negentig dagen zijn

noodig om tarwe, gerst en haver tot rijpheid te brengen en andei'e gewassen

rijpen nog spoediger.

De herfst in Noord-Amerika is een veel schooner jaargetijde dan bij ons.

Ook in Nieuw-Brunswijk wordt de eigenlijke winter, die in November

invalt, voorafgegaan door den zoogenaamden »Indiaanschen zomer". Dan

heeft men zacht, kalm weer, bij een zeer heldere lucht. Over het alge-

meen is het klimaat van Nieuw-Brunswijk gezond en er zijn geen ziekten,

die bepaald aan dit land eigen zijn. Alleen komen op de mistige kusten

van de Fundy-baai veel rhumatisme en boi'stziekten voor.
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Nieuw-Schotland (Nova-Scotia), de voormalige Fransche provincie Acadia,

is een schiereiland, dat door de 13 km. breede landengte van Cohequid

met het vasteland verbonden is. De vele fjorden bieden een aantal ge-

schikte havens aan. De meest bezochte is Annapolis, aan de Fundy-baai.

In vele opzichten komt Nieuw-Schotland met het naburige Nieuw-Brunswijk

overeen. De aanblik van het land, van uit de zee gezien, is ruw en woest,

ten gevolge van de rotsen en klippen langs de kust. Het binnenland daar-

entegen, voor drie vierde met woud bedekt, vormt een golvende vlakte»

die zich nergens hoog boven den spiegel der zee verheft.

Ook Nieuw-Schotland is buitengemeen rijk aan water en onder de vele

meren moet in de eerste plaats het Rossignol-meer genoemd worden. De

belangrijkste rivieren zijn de Annapolis en de St. Marie.

Vooral de noordelijke en westelijke deelen van het land zijn niet on-

vruchtbaar en het klimaat, dat het, tengevolge van de nabijheid der zee,

nog wint van dat van Nieuw-Brunswijk en Beneden-Canada, is voor tuin-

bouw en ooftteelt zeer geschikt. Men teelt er druiven, perziken, meloenen

en een aantal andere vruchten.

Intusschen is het zeer afwisselend. Terwijl de thermometer gedu-

rende den winter tot — 19° E. daalt, stijgt hij 's zomers tot -f-
21".

Daar komt nog by, dat de lente onaangenaam vochtig is en het land, ge-

durende den zomer, veelal in dichte nevels is gehuld. De winter duurt

zes volle maanden. Toch zijn landbouw en veeteelt de voornaamste mid-

delen van bestaan der bevolking, die zich ook bezig houdt met handel en

visscherij.

Een niet onbelangrgk onderdeel van de visscherij vormt de kreeftenvangst,

die op een zeer eenvoudige wijze wordt uitgeoefend. Men roeit 's nachts langs

de oevers, naar de streken, waar zich die dieren gewoonlijk ophouden.

Voor aan de boot is een fakkel bevestigd, die zulk een helder licht ver-

spreidt, dat men alle voorwerpen in het water, tot op den bodem toe, on-

derscheiden kan. De kreeften nu liggen onbewegelijk op de waterplanten,

die op den bodem groeien. De visscher heeft in zijn rechterhand een

ange speer, die aan het uiteinde in drie tanden uitloopt. Hij brengt

deze speer zacht tot in de nabijheid van het rustende dier en stoot dan

toe, zoodat de vorken achter de scharen komen. Mislukt de stoot, dan

verdwijnt de kreeft als een schaduw.

De voortbrengselen van Nieuw-Schötland komen met die van Nieuw-

Brunswijk overeen. Alleen is het land nog rijker aan steenkolen. Som-

mige lagen hebben een dikte van meer dan 10 M. In de groeve van de

Albion- Compagnie heeft men een zuil uitgehouwen van zuivere steenkool,

die 11 M. hoog is en 1 M. in doorsnede heeft. De steenkoolformatie

strekt zich uit over de counties Cumberland, Colchester, Hants, Picton,

Sydney, Guysboro en het eiland Kaap Breton. De beste soorten komen

van laatstgenoemd eiland en uit Picton.

In Annapolis en Picton vindt men ook rijke lagen van ijzererts. Verder

komen er nog voor lood, amethist, jaspis, opal, graniet, marmer, gips.
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kalk en nog andere delfstoffen, terwijl in 1860 ook goud ontdekt is. Het

gouderts van Nieuw-Schotland is nog zuiverder dan het goud van de En-

gelsche munten. '

De bevolking bestaat uit Anglo-Amerikanen, Engelschen, Ieren, een

paar duizend negers en eenige weinige Indianen. Doch het zal niet

lang duren of de lïoodhuiden zullen nog maar alleen in anthropolo-

gische kabinetten voorkomen. Evenals alle Indianen, die zich tot op

zekere hoogte aan een Europeesche beschaving onderworpen hebben
,

zijn het ongelukkige exemplaren, bij welke men niet meer de eigen-

aardigheden, maar alleen de verbastering van het ras waar kan nemen.

Zij behooren tot den eenmaal machtigen stam der Mikmaks , die de

heerschende was in Nieuw-Schotland en op Kaap Breton.

Thans zijn ze tot de Eoomsch-Katholieke kerk overgegaan en twee

eeuwen van samenwoning met Europeanen zijn voldoende geweest om hen

nagenoeg uit te roeien. Zij waren niet bestand tegen de beschaving.

Het schijnt met hunne geaardheid niet overeen te komen, zich bij elk-

ander aan te sluiten. Zij leven verstrooid op zich zeiven.

Nog nimmer heeft men de Mikmaks er toe kunnen brengen zich toe te

leggen op landbouw, veeteelt of 't een of ander handwerk. Zij zijn en

blijven, wat hun voorvadex-en waren : jagers en visschers. En al leiden

ze thans een arm en kommervol bestaan, toch hebben ze nog een zekeren

trots en onafhankelijkheid behouden en boezemen behalve medelijden, toch

ook nog een soort van achting in.
^

Een ander ethnographische antiquiteit op Nieuw-Schotland vormen en-

kele gemeenten \ran Hoog-Schotten. Men vindt ze vooral in de nabijheid

van Kaap Breton. Ze spreken nog het Gaelsche dialekt en schijnen tot

dusver in het minst geen behoefte te gevoelen aan gedachtenwisseling met

het niet- Gaelsche deel van het menschdom.

Het zelfde geldt tot op zekere hoogte van de Duitschers, die verstrooid

op het schiereiland leven. Hun hoofdzetel is het stadje Lïmehurg.

Deze Duitschers zijn de afstammelingen van soldaten, die onder Britsche

vlag in Amerika gevochten hebben. ^

De hoofdstad van Nieuw-Schotland, Halifax, is volstrekt geen schepping

van gisteren, maar bestaat reeds uit een oude en een nieuwe stad. De

oude stad bestond vroeger geheel uit houten gebouwen, die wit geschil-

derd en met helder groene vensterluiken gesierd waren. Dit had een

aantal hevige branden ten gevolge en daarom werd bij de wet be-

paald, dat voortaan de huizen van steen opgeti'okken moesten worden.

Zoo is ook een nieuw Halifax ontstaan, dat niet alleen andere koloniale,

maar zelfs Engelsche provinciesteden naar de kroon steekt. In zeden en

1. A. Heaiheringion. The mining iiidusiries of Nova Scolia. London. 1874. 80.

2. Globus. IX Bd. S 319.

3. Duncat). Oiir garrisoris in ihe VVesl, P. 84, 85.
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gewoonten zijn de bewoners veel meer Engelsch gebleven dan ergens

anders in Amerika en vooral opvallend is het, dat hier het souvereine

gepeupel ontbreekt, dat in de echt democratische groots steden van de

nieuwe wereld gevonden wordt.

Tot deze provincie behooren ook nog de kleine eilandjes Isle Madame,

St. Paul en Sable en het. niet onbelangrijke Kaap Breton. Een diepe

golf, de Bras d^or, dringt in de noordkust van het eiland en verdeelt het

in twee deelen, die slechts door een smalle landengte met elkaar verbon-

den zijn. De kusten zijn over het algemeen sterk ingesneden en dien ten

gevolge rijk aan voortreffelijke havens, doch omgeven door een menigte

klippen en zandbanken. In alle opzichten komt Kaap Breton met Nieuw-

Schotland overeen. Steenkolen, hout en visch zijn de belangrijkste voort-

brengselen. ^

Een zelfstandige provincie vormt Prins Edwards-eïland, in het noor-

delijk deel van de golf van St. Laurens. Het wordt door de Northumber-

land-straat gescheiden van Nieuw Schotland en Nieuw-Brunswijk en heeft,

even als het eerstgenoemde, steile, fjordenrijke kusten. De bodem is heu-

velachtig, goed besproeid en zeer vruchtbaar, het klimaat gunstig en vooral

voor landbouw uiterst geschikt, zoodat het, ofschoon zelve betrekkelijk dicht

bevolkt, toch nog de korenschuur voor den geheelen omtrek is. Overigens

komt het in voortbrengselen overeen met Nieuw-Schotland en Nieuw-

Brunswijk. Alleen is opmerkelijk de armoede aan mineralen. De bevol-

king bestaat uit de zelfde elementen als die van Nieuw-Schotland. De

meerderheid belijdt den Eoomsch-Katholieken godsdienst, doch ook de

Presbyteriaansche en Anglikaansche kerken tellen hier aanhangers.

MIDDEN-AMERIKA.

Dit verbindend lid tusschen het noordelijk en zuidelijk deel van de

nieuwe wereld omvat vooreerst de groote republiek Mexico en verder de

veel kleinere staten Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua en

Costarica, benevens Britsch-Honduras. Aan de oostzijde wordt deze land-

massa bespoeld door de golven van den Atlantischen Oceaan, die hier de

i. Ausland. 1851. S. 177, 181 und 185,



184

namen draagt van Zee der Antillen en Golf van Mexico. Aan de west-

zijde begrenst het de Groote Oceaan, die ook hier weder opvallend veel

minder rijk aan geledingen is dan de Atlantische. De eenige noemens-

waardige insnijdingen toch zgn de Golf van Tehuantepec en de Vermil-

lioen-zee of Golf van Californië, die het gelijknamig schiereiland scheidt

van het vaste land. Dit lange en smalle schiereiland heeft, met zijn tal-

rijke baaien en voorgebergten, het voorkomen van een reuachtigen rots-

muur. Van het noorden naar het zuiden gaande, wordt Midden-Amerika

steeds vlakker en bestaat uit steeds jongere formaties. Klaarblijkelijk heeft

het alleen aan vulkanische werkingen zijn ontstaan te danken.

Al de hier boven genoemde staten vertoonen een zeer groote over-

eenkomst , zoowel ten opzichte van de natuurlijke gesteldheid en de

voortbrengselen uit het planten- en dierenrijk , als ten opzichte van

den intellectueelen, materieelen en socialen toestand der bevolking. En in

zoover zouden we ook de landengte van Panama tot Midden-Amerika moe-

ten rekenen, ofschoon deze, uit een staatkundig oogpunt, tot Zuid-Amerika

behoort.

Over het algemeen biedt de omtrek van Midden-Amerika uiterst weinig

afwisseling aan. De armoede aan geledingen aan de kust van den Groo-

ten Oceaan hebben we reeds besproken. Behalve de genoemde grootere

insnijdingen, vermelden we nog de Fonseca-baai, in Honduras en de Golfo

de Nicoija en Golfo Dulce, in Costarica, beiden gevormd door landtongen,

die zich in een richting van noord-west naar zuid-oost uitstrekken.

Eenigszins rijker geleed is de Atlantische kust, die een goed gevormd

schiereiland bezit in Yucatan, het eenige in Midden-Amerika, dat zich in

noordelgke richting uitstrekt. We merken hierbij met een enkel woord

op, dat we ook in Noord-Amerika alleen in het hooge noorden een schier-

eiland vinden, dat in een richting van zuid naar noord ligt.

Yucatan sluit, te zamen met Cuba en het schiereiland Florida, de Golf

van Mexico en scheidt deze golf van de Caraïbische zee, die zich uitstrekt

tusschen Zuid-Amerika, de kleine Antillen, de Groote Antillen en Midden-

Amerika. Langs de kusten van de golf van Mexico treft men niet onbe-

langrijke strandmeren aan, zoogenaamde lagunen, die ook op den oever

van den Grooten Oceaan niet ontbreken. Langs de Caraïbische zee daar-

entegen heeft aanhoudend een groote aanwinst van land plaats, ten gevolge

van aanslibbing. Deze zee vormt twee groote golven, waarvan de meest

noordelijke den naam draagt van Golf van Honduras.

Van de weinige en zeer weinig belangrijke eilanden, die langs de kusten van

Midden-Amerika gevonden worden, zullen wij er ter plaatse eenige noemen.

Alexander von Humboldt verkeerde nog in den waan, dat men de ge-

bergten van Midden-Amerika moet beschouwen als een voortzetting van de

Zuid-Amerikaansche Cordillera's. Thans echter weten we, dat het, uit een

geologisch oogpunt beschouwd, nog eerst kort geleden is, dat de landengte
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van Panama ontstond en er dus geen sprake kan zijn van samenhang

tusschen de bovengenoemde bergstelsels. Centraal-Amerika staat , wat

orographie aangaat, geheel op zich zelve en vormt een stelsel van breede

tafellanden, die doorsneden worden door enkele bergruggen, terwijl zich

langs de randen hooge vulkanische toppen verheffen. Soms stijgen deze

tafellanden terrasvormig op, soms weder worden ze afgebroken door veel

lager gelegen vlakten.

Van het zuiden naar het noorden gaande, treffen we eei-st, ten noorden

van Panama, het kleine Plateau van Veragua aan, dat zich van 600 tot

1000 M. boven den spiegel der zee verheft. Het zet zich voort in dat

van Costarica, dat naar het noorden toe afdaalt in de vlakte van Nica-

ragua. Hierin vinden we het groote gelijknamige meer en het Managua-

meer. Ten noord-oosten van laatstgenoemd waterbekken strekt zich in

Nicaragua wederom een tafelland uit, dat in de richting van de Caraïbische

zee afdaalt naar de Mosquito-kust. Hierbij sluit zich weder, steeds meer

noordelijk, het tafelland van Honduras aan, dat bestaat uit een aaneen-

schakeling van hoogvlakten en bergruggen. Het dal van den Rio Lempa

scheidt het plateau van San-Salvador van de hoofdketen, die door een

breede inzinking, de Llanura de Comayagua, doorsneden wordt.

Een bergrug, die nauwelijks 600 M. hoog is, brengt het plateau van

Honduras in verbinding met het tafelland van Guatemala, dat zich tot

een hoogte van 2000 M. verheft en nergens beneden de 1300 M. daalt. ^

Tot dusver is er in Midden-Amerika geen sprake van samenhangende

Cordillera's, doch in Guatemala begint een dubbele keten, die zich voortzet

tot in het landschap Soconusco, in Chiapas en onder den 15''" graad N.B.

den Mexicaanschen bodem bereikt. Van hieraf stijgt het gebergte tot een

plateau van 1900 tot 2500 M. hoogte. Op deze bergvlakten treft men

een menigte ronde kegels aan, cerras genoemd, die keteldalen insluiten.

In oostelijke richting, dus naar de Golf van Mexico, zet dit plateau zich

voort in een aantal hooge terrassen en zendt een afzonderlijke, niet zeer

hooge bergketen uit in het schiereiland Tucatan.

Dat plateau van Guatemala, dat nagenoeg den geheelen staat Chiapas in-

neemt, bereikt zijn grootste hoogte in den vulkaan Soconusco^ die tot 2252

M. stijgt en daalt vervolgens weder af naar de slechts 189 km. breede

landengte van Tehuantepec, een inzinking, die van den Atlantischen naar

den Grooten Oceaan loopt en zich slechts 227 M. boven den zeespiegel

verheft.

Ten noorden van deze inzinking, op 17** N.B., stijgt het steile gebergte

van Oaxaca op als een voorpost van het Mexicaansche hoogland. Het

loopt in een noord-westelijke richting, met dubbele ketens, die de 1460 M.

hooge hoogvlakte van Oaxaca omsluiten, welke doorsneden wordt door de

dalen en kloven van Don Dominguillo en San Antonio de los Gues. De

lengte van dit gebergte, van het zuiden naar het noorden, bedraagt 12 km.,

de breedte, van het oosten naar het westen, daarentegen 111 km.

Ten noorden van de stad Oaxaca verbindt de 2068 M. hooge dwars-

keten der Cuesta de San Juan de beide parallel- ketenen, wier terrasvor-

mige hellingen zich naar de eene zijde tot in de Staten Vera-cruz en

1. Daniël. Haiidbuch der Geographie. 1. S. 699—701.
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Tabasco, naar de andere zijde tot aan de kust van den Grooten Oceaan

uitstrekken. De dwarsketen vormt tegelijkertijd het scheidingsgebergte

tusschen het plateau van Oaxaca en het eigenlijke Mexicaansche hoogland.

De hoogste top in deze dwarsketen is de Cerro de Cempoaltepec, die zich

verheft tot een hoogte van 3402 M. en ongeveer midden tusschen de beide

oceanen inligt.

Op de grenzen van den staat Oaxaca, ten noorden van de Cuesta de

San Juan, breidt het tafelland zich uit tot de ontzaglgke Mexicaansche

hoogvlakte, het plateau van Anahuae. Anahuac is de oud-Mexicaansche

benaming en beteekent »nabij het water," Het bestaat uit de hoogvlakten van

Puebla, van Mexico, van Queretaro en van Michoacan. Dit geheele hoog-

land heeft het voorkomen van volmaakt vlak te zijn, doch wordt doorsneden

door een menigte kloven, die een diepte van 300 M. hebben, bij een breedte

van 2 tot 3.5 km. De bodem van deze zoogenaamde harrancas vormt

meestal het stroombed voor kleine riviertjes.

De hoogvlakte vormt % '^^^ Mexicaansche bergland en heeft een

hoogte van 1950 tot 2800 M. Volgens Moriz Wagner ligt het hoogste

gedeelte tusschen 18° 30' en 21° N.B. in een lijn, die van Oaxaca in

zuiver noordelijke richting getrokken wordt.

Het zuidelijk deel der vlakte heeft het voorkomen van een compacte berg-

massa en bestaat eigenlijk uit een aantal vlakten, die of geheel effen of

golvend zijn en door vrij hooge heuvelreeksen van elkander gescheiden

worden. De lengte van deze vlakten wisselt af van 75 tot 370, den breedte

van 35 tot 75 km. De landruggen, die haar van elkander scheiden,

hebben niet meer dan 160 tot 195 M. betrekkelijke hoogte, terwijl daar-

entegen die vlakten zeiven een zeer afwisselende hoogte hebben. De grootste

toch verheffen zich van 1620 tot 2920 M. boven den zeespiegel, terwijl

de kleinere daarentegen veel lager zijn.

Aldus is de gesteldheid van de hoogvlakten, waarop zich de grootste

berggevaarten van het land verheffen. Daar waar de hoogste pieken

liggen, is ook het tafelland het hoogst. Zoowel naar het oosten als naar

het noorden toe wordt het steeds lager, terwijl het, in westelyke richting,

aan de zijde van den Grooten Oceaan, terrasvormig daalt. Ten noorden van de

landengte van Tehuantepec, tusschen beide zeeën in, begint de breede bergrug,

loopt dan in zuiver noordelijke richting, dichter bij den Atlantischen dan

bij den Grooten Oceaan. Van af den 19«" graad N.B. wordt hij steeds lager.

In het westen vindt men de grootste verheffingen. Vooreerst vinden

we daar de 150 km. lange en 115 km. breede vlakte van Tlascala, om-

streeks 2200 M. hoog; ten westen daarvan ligt de 75 km. lange en 32

km. breede vlakte van Tenochtitlan of Mexico, in welks laagste gedeelte,

2276 M. boven den zeespiegel, de hoofdstad Mexico ligt. Nog meer

westelijk volgt de vlakte van Tolucca, het hoogste deel van het land, dat

zich verheft tot een hoogte van 2706 M. boven den spiegel der zee. Steeds

voortgaande in westelijke richting, bereikt men thans het 150 km. breede

en ongeveer even lange plateau van Michoacan, 1780 tot 1950 M. hoog,

welks oppervlakte door een aantal heuvels wordt doorsneden. En hierop

volgt een lager tafelland, de Plaija de Xoridlo, dat niet veel hooger is

dan 750 M.
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Het plateau van Anahuac of Mexico heeft op het punt, waar de hoofd-

stad ligt, van het westen naar het oosten, een breedte van omstreeks 600

km. In noord-westelyke richting daarentegen strekt het zich uit over een

afstand van 890 km. Het is over het algemeen vlak, vruchtbaar en boomloos.

Ten zuiden van de hoofdstad, op ongeveer 22 km. afstand, verheffen

zich, in een richting van oost naar west, een reeks van vulkanen, die

ongeveer den cirkel van den 19 en breedtegraad houden en bijna een rechten

hoek vormen met de hoogte-as van het land. In dezen vulkanen-gordel

vindt men de eenige toppen, die met eeuwige sneeuw bedekt zijn.

Ten zuid- oosten van Vera-cruz, nabij de golf van Mexico, ligt de kleine,

doch zeer werkzame vulkaan van luxüa^ de hoogste top van de Siërra

San Martin. Ten westen van die stad verheft zich de fiek van Orizaba

of Citaltepetl, tot een hoogte van 5295 M. en nog meer westelijk volgt de

5500 M. hooge Popocatepetl en de ten noorden daarvan gelegen 4787 M.

hooge Jztaccihuatl, d. i. »de witte vrouw." Op een afstand van 45 km.

van den Citaltepetl stijgt de I^aucampatepetl of Coffre de Pérotte tot

een hoogte van 4071 M. omhoog en ten westen daarvan, de 4654 M. hooge

ISevado de Tohicca, een vulkaan, die echter in rust is. Op grooter afstand,

240 km. van Tolucca verwijderd, verheft zich
,
op een uitgestrekt plateau,

de 787 M. hooge Xorullo. Het uiteinde van de keten wordt gevormd door

den CoUma, 3650 M. hoog, die nog herhaaldelijk uitbarstingen heeft.

Dit zoo vulkanische plateau van Anahuac vertoont derhalve een zonder

-

' lingen chaos van bergtoppen , zoodat men niet in staat is een centraalpunt

aan te wijzen. Al vormen ook de Orizaba en de Coffre de Pérotte, met de

meer noordelijk gelegen Cerro de Pinahuidepec, een keten, die naar de

zee toe glooiend afloopt, verheffen zich toch afzonderlijk ten oosten daarvan

de Pinal en de Malinche, terwijl ten noord-westen van de Coffre de Pé-

rotte, de Cerro Pizarro geheel geïsoleerd staat. Om het dal van Tenoch-

titlan henen strekken zich een menigte dergelijke cerro's uit, die een zeer

verschillende hoogte hebben. Hieronder noemen we de Cerro Telapon

en de Cerro de las JSabajas. De laatste ligt bij Real del Monte en heeft

een hoogte van 3172 M. In het zuiden vinden we de Cerro Cassalotte

en de Cerro Nananchi, beiden uitloopers van den Popocatepetl en in het

westen verheffen zich, behalve de Toluca , de vulkaan van Molocayete en

wat meer noordelijk, de Cerro Mestepee en de Cerro Sincoque.

Ten noorden van den Naucampatepetl begint een keten, die bij de

beroemde bergwerken van Zimapan en el Doctor den naam aanneemt

van Siërra Madre. Deze keten loopt, in een noord-oostelijke richting,

bijna evenwijdig met de kust van de Mexicaansche golf, tot aan den

Rio Panuco. De oostelijke helling loopt zacht glooiend af, terwijl de

westelijke, die veel steiler is
,

op het plateau van Mexico rust. Onder

de talrijke stroomen, die op de oostzijde van het gebergte ontspringen,

noemen we den Rio Xalalpa, die een diepe kloof heelt uitgegraven en

zich ten zuiden van de nabij de kust zich verheffenden Cerro Cordo in de

Golf van Mexico ontlast.

Meer naar het noorden vinden we de Cerro San Jxian en dicht bij de

kust, de veel lagere Punta de Bernal en Punta Delgada,

i. Hnraboldt. Kosmos. IV. 8. 312.
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Nadat de op zich zelve staande heuvels, "die het tafelland aan de oost-

zijde omzoomen, zich op ongeveer 20° N.B. tot de Siërra Madre hebben

vereenigd, zet deze zich, steeds meer van de kust terug wijkende, eerst

in een west- noord-westelijke, daarna in een zuiver noord-westelijke rich-

ting, over de hoogvlakte voort en verdeelt zich in Guanaxuato in drie

hoofdketenen. Aan gene zijde van den Rio Panuco , strekt zich de

steile Siërra Madre uit, in een aantal ketens, die meestal evenw^dig aan

elkander loopen en waarvan de meest oostelijk gelegene den naam voert

van Siërra de Tamaidipas. Evenwijdig met deze laatste, tusschen haar

en de Golf van Mexico, loopt de Siërra Martinez. Deze evenmin hooge

als lange keten strekt uit tot 25" N.B. Ten zuiden van den Rio de Igle-

sias, met den Cerro de la Palma beginnend, zendt» ze in oostelijke richting

de kleine Siërra del Carizzo uit. De grootste lengte bereiken de westelijke

uitloopers van de hoofdketen, die zich in de Pico Blanco het meest ver-

heffen. Zij doorloopen Nuevo Leon en zetten zich, op tal van punten

door rivieren doorsneden, in twee in noordelijke richting loopende ketenen

voort door Coahuila, nagenoeg evenwijdig met den Rio Sabinas. Ten

oosten van de Lago de Agua Verde (het groenwater meer), komen beide

ketenen weder samen en nemen dan langzamerhand in hoogte af.

De tweede hoofdketen, die wederom uit een aantal niet zeer hooge

ketenen is samengesteld, loopt in noord-westelijke richting door de staten

Queretaro, Gnanaxuato en San Luiz Potosi. De grootste hoogte berei-

ken deze ketenen in de Cerro Buenavista en de Cerro de los Angeles,

beiden 3160 M. hoog. Meer noordelijk neemt de hoogte af, tot het ge-

bergte ten slotte overgaat in de woestenij Bolson de Mapimi.

De derde en meest belangrijke keten der Siërra Madro, de Cordillera

van Anahuac, loopt van het zuid-oosten naar het noord-westen. Zij be"

gint ten noorden van den Rio Graaide de Santiago en verheft zich in

Guanaxuato als een machtige keten, welker westelijke helling veel steiler

is dan de oostelijke en die in het noorden eindigt in den Cen'o San
Bernardo. Deze keten heeft evenwel een noordelijke voortzetting in de

Siërra Fria^ die in de nabijheid van den in den Lago Parras uitstroo-

menden Rio Grande, in de vlakte overgaat.

Bespoeld door den Rio Grande de Santiago en den Rio Guichipila,

verheft zich steil de Guesta de Malacate, die in een richting van oost

naar west, evenwijdig loopt met de Guesta de Perieos. In het noorden

sluit zich hierbij aan de Siërra Madre, die ook weer uit een aantal para-

lel-ketenen bestaat. Deze doorloopt den geheelen staat Durango en wendt

zich vervolgens naar het noord-westen, terwijl ze langzamerhand aanmer-

kelijk veel breeder wordt. Op 112" W.L. v. G. vormt zg den westelijken

rand der hoogvlakte, terwijl ze als Siërra de los Tepehuanes, de hoog-

vlakte van Chihuahua van de lager gelegen vlakten van Sinaloa scheidt.

Deze keten loopt over een lengte van meer dan 450 km. onafgebroken

voort, tot op 31° N.B. Alleen eenige zeer moeilijke bergpaden, die

slechts voor muildieren begaanbaar zijn, voeren er over henen. Op 31° 20'

N.B. verheft zij zich tot een hoogte van 4240 M., daar waar de Guadeloupe-

pas gevonden wordt. Overigens zijn de belangrijkste toppen: de Cerro

del Mercado, in Durango, 3420 M, hoog, de Tabacotes, 2370 M. en



189

de /ezws Maria 2515 M., heide laatsten in Chihuabua, de Monte Bufa,

2236 M. en de Cerro Bachhiaba.

Ter zyde van deze keten verheflen zich, te beginnen bij den Eio Grande

de Santiago, langs de kust een aantal kleinere bergruggen, die allen even-

wijdig loopen met de hoofdketen. Ten noord-oosten van bet zelfde ge-

bergte treffen we de Siërra de los Patos aan, tusschen Bufa en Bacbinaba,

die zacht glooiend afloopt naar bet plateau van Chihuabua.

Deze boofdketen van de Siërra Madre, die we thans hebben nagegaan,

is ten deele bedekt met eiken-, esschen-, cederen-, pijn- en walnootboomen.

Vandaar draagt dan ook het noordelijk deel den naam van Siërra Verde.

In de dalen en langs de rivieren groeien de alom voorkomende mesquiten,

sycomoren en katoenstruiken of strekken zich groote grasvlakten uit. De

vlakten die zich ter weerszijden van het gebergte uitstrekken, zijn in den

regel boomloos.
'

De stroomen van Mi^den-Amerika loopen meest allen in den Grooten

of in den Atlantischen Oceaan uit. In het noorden echter en ook hier

en daar elders vindt men sommige niet onbelangrijke rivieren, die zich

uitstorten in lagunen of strandmeeren. Een vluchtige blik op de kaart

zou doen vermoeden, dat Mexico zeer rijk aan water is, want op de ter-

rassen van het hoogland ontspringen een menigte rivieren. En toch is

Mexico — en in het algemeen Midden-Amerika — bepaald arm aan wa-

ter, in zoo zooverre namelijk, dat alle rivieren gedurende den zomer ge-

heel of gedeeltelijk uitdrogen. Vandaar dan ook, dat ze, behoudens enkele

uitzonderingen, als middelen van verkeer volstrekt geen waarde hebben.

Overigens laat zich het verschijnsel, dat Mexico volstrekt geen groote

stroomen beeft, genoegzaam verklaren uit den plastischen vorm van het

land, daar geen enkele stroom het land in de richting van zijn lengte-as,

d. i. van het noord-westen naar het zuid-oosten, doorloopen kan.

De eenige rivier, die hierop een uitzondering maakt, is de ons reeds

bekende Eio Grande del Norte, die de noord-oostelijke grens van het land

vormt. Doch deze rivier moet niet tot de stroomen van Midden-, maar

tot die van Noord-Amerika gerekend worden. Zij loopt uit in de golf van

Mexico, waarin alle grootere stroomen van Mexico zich ontlasten. In

verband met de steeds minder wordende breedte van het land, worden

ook , naar het zuiden toe, de rivieren korter, tot ze ten slotte ge-

heel en al het karakter aannemen van wilde, doch weinig waterrijke berg-

stroomen. In de terrassen diepe voren uitgravend, zonder zijrivieren op

te nemen, storten zij zich, na een betrekkelijk korten loop, in den Oce-

aan uit.

Daar de geringe breedte van bet land de verzameling van het water

tot groote rivieren belet, terwijl ook, daar de hoogvlakten zich tot in de

nabijheid der kusten voortzetten en de stroomen dus geen vlakte 'door-

1. RlödeD. Handb. der Erdk. 111 Bd. S. 676.
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loopen, waarop zich hun benedenloop ontwikkelen kan, kan het niet an-

ders of op de hooggelegen plateau's van Mexico moet een groot deel van

het water in meren verzameld worden. En ook in Midden-Amerika heb-

ben de zelfde omstandigheden dergelijke gevolgen.

Alvorens de afzonderlijke staten te bespreken, die te zamen Midden-

Amerika vormen, zullen we, om niet in herhalingen te vallen, datgene

behandelen, wat aan allen gemeen is. Hiertoe behoort in de eerste plaats

de bevolking. Ja in dat opzicht is de gelijkmatigheid zoo groot, dat dat-

gene, wat we hieromtrent van Midden-Amerika zeggen zullen, tevens na-

genoeg geheel toepasselijk is op Spaansch Zuid-Amerika. Een meer uit-

voerige bespreking is hier dus zeker niet ongepast, terwijl we ons dan, bij

de behandeling der afzonderlijke staten, alleen tot datgene zullen bepalen

,

wat van het algemeene type afwijkt. Tevens herinneren we aan het feit,

dat in geen enkel deel der aarde de bevolking een zoo veelomvattende

studie vereischt, als in de vroeger door Spanjaarden overheerschte streken van

Amerika. Hier toch staan geschiedenis en ethnographie met elkander in

een zoo eng verband, dat men den gang der gebeurtenissen niet kan be-

grijpen, wanneer men de eigenaardigheden van het Indiaansche type , de

psychologische gevolgen der zoo schadelijke rasmenging en de positie der

verschillende rassen niet in het oog houdt.

In alle Spaansch-Amerikaansche republieken treffen we de volgende typen'

aan : Indianen (Indio's), kleurlingen of ladino's, blanken of kreoolen en

Negers, ofschoon de laatsten slechts tot een zeer gering aantal voorkomen.

Bijna overal vormen de blanken tegenover de oorspronkelijke Indiaansche

bevolking een kleine minderheid.

De Indianen van Midden-Amerika zijn in een aantal stammen verdeeld,

die verschillende namen dragen. En ofschoon allen onmiskenbare punten

van overeenkomst vertoonen, zijn ze aan de andere zijde toch ook weer

onderscheiden door lichaamsbouw , taal , zeden en gewoonten. In den

regel zijn de Indianen koperkleurig, krachtig en gespierd, hebben sluik,

glanzend, zwart haar, weinig baard, sterk vooruitstekende jukbeenderen,

groote ooren, dikke lippen, een laag voorhoofd, langwerpige, donkere en

zeer scherpe oogen en hun mond heeft in den regel een eigendommelijke

trek van zachtheid, die sterk afsteekt bij hun somberen, donkeren oogopslag.

Over het algemeen vormen zij een krachtig, gezond en goed gevormd men-

schenras, doch het ontbreekt hun organisatie aan die buigzaamheid, die de

Europeanen kenmerkt en de laatsten zoo geschikt maakt om een koud

klimaat voor een warm en omgekeerd een warm voor een koud te ruilen.

Ernstig, zwaarmoedig en stilzwijgend als hij is, houdt de Indiaan er

van zijn eenvoudigste handelingen een soort van geheimzinnigheid te geven.

Nimmer verraadt een enkele trek van zijn onbewegelijk gelaat, wat er in

zijn binnenste omgaat en toch bruischen daarbinnen vaak woeste harts-
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tochten. Hij is matig, leerzaam, gemakkelijk te leiden, doch tevens indolent,

traag, onwetend, bijgeloovig en eigenzinnig.

De denkbeelden, die omtrent het roode ras bestaan, zijn meestal te

eenenmale valsch. De woorden «Indianen'' en »wilden" worden als syno-

niemen beschouwd. Maar zelfs in het allerongunstigste geval kan men de

Indianen van Midden-A merika op zijn hoogst als halve wilden beschouwen.

In 't algemeen kan men ze in twee categoriën verdeelen : de Indios mansos,

d. z. zij die vaste woonplaatsen hebben en zich met landbouw bezig houden

en de Indios harbaros of rondzwervende Indianen. De ervaring leert, dat

laatstgenoemden, de zoogenaamde woud- en prairie-Indianen, zich overal

voor de Europeesche beschaving in hunne bosschen terug trekken en waar

zij dit niet kunnen en dus gedwongen zijn er mede in aanraking te komen,

vrij spoedig uitsterven Voor hen is de beschaving een langzaam, maar

zeker werkend vergif.

Niet alzoo voor de landbouwende Indianen. Dezen, die zich reeds lang

voor de ontdekking van Amerika met landbouw bezighielden , nemen

nog heden ten dage voortdurend in aantal toe. Hiertoe nu behoort ver-

reweg het grootste gedeelte der in Midden-Amerika levende roodhuiden.

Alleen in de noordelijke deelen — in de nog bijna onbekende woestenij

Belson de Mapimi en op de oevers van den Rio grande del Norte, ontmoeten

we rondzwervende en roofzuchtige Indianen-horden. Daartoe behooren o. a.

de Apachen en Comanchen, die vooral in Sonora en Chihuahua de veilig-

heid der bevolking aanhoudend bedreigen. Maar ook dezen wijken meer

en meer terug naar het binnenland der staten Texas en Nieuw-Mexico,

waar de steeds verder doordringende beschaving hen vroeger of later moet

doen verdwijnen.

Reeds in zijn jeugd heeft de Indiaan, in ons oog, iets ouwelijks en be-

houdt aan de andere zijde, tot in zijn hoogsten ouderdom, iets jeugdigs,

want zijn baard is zeer dun en zyn donker zwart haar wordt niet gemak-

kelijk grijs. De kinderen onder hen hebben reeds iets ernstigs. Zelfs zijn

vreugde heeft een zekeren trek van weemoed en is hij werkelijk treurig,

dan is hij somber en in zich zelve gekeerd. Zijn houding is niet fier, zijn

blik niet vrij. Meestal loopt hij in gebukte houding, de oogen naar beneden

geslagen. Krachtig als hij is, zonder evenwel de spierkracht van een neger

te bezitten, toont hij bü den arbeid een groote mate van onvermoeidheid.

Hij duldt de grootste smarten zonder een klacht te uiten en legt te ge-

makkelijker het leven af, waar het hem toch zoo weinig vreugde biedt.

Tegenover den blanke is hij schijnbaar zacht en onderworpen, doch weet

zeer goed zijn gelegenheid te kiezen om zich te wreken. Zelfs in het ver-

keer met zijn gelijken is hij overdreven beleefd en hoffelijk. Werkelijke

vriendschap en gehechtheid moet men echter niet bij hem zoeken. Vinding-

rijk is hij volstrekt niet, maar des te opmerkelijker is zijn talent om na te

bootsen en daarbij legt hij een onuitputtelijk geduld aan den dag. Vandaar

dat hij uitmunt in eiken handenarbeid, waarbij een minutieuse nauwkeu-

righeid wordt vereischt. Zijn verstandelijke ontwikkeling is tot op zekeren

leeftijd verbazend snel, doch op een bepaald tijdstip komt hierin een stilstand.

Onbeteekenend zijn zijn verstandelijke vermogens volstrekt niet, maar zij

hebben iets eigenaardigs. Hij begrijpt zeer gemakkelijk de gedachten van
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opdringen, volstrekt niets weten. Vooral ook wil hij niets aan hen te

danken hebben, opdat hij toch bovenal het recht behouden moge hen te

verwenschen en te vloeken voor alle wederrechtelijkheid, die hij van hunne

zijde ondervonden heeft. Hij wil volbloed-Indiaan blijven en in geen geval

afstand doen van zijn doodelijken haat tegen den blanke.

Het katholicisme, dat den Indiaan van Midden-Amerika opgedrongen is,

is niets anders dan een masker, waarachter hy zijn oude, heidensche be-

grippen verbergt. De onbegrijpelijke leer der Drieëenheid laat hem geheel

koel, maar de vele mannelijke en vrouwelijke heiligen trekken hem aan,

omdat ze hem herinneren aan zijn voorvaderlijke goden, die wel over-

wonnen, doch niet dood zijn. Gaarne laat hij zich de uiterlijke praal der

Koomsch-Katholieke plechtigheden welgevallen, doch tevens houdt hij zich

aan die van zijn Heidensch geloof.

Over het algemeen hebben de roodhuiden niets vergeten, dewijl men ze

niets geleerd heeft. Een werktuig, een arbeidsmachine in de handen

van Spanjaarden en Kreoolen, zegt de Indiaan nog heden ten dage : »No

somos gente de razon," d. i. »wij zijn geen verstandelijk ontwikkelde men-

schen." Daaruit verklaart zich ook het verschijnsel, dat in de vele bur-

geroorlogen de krijgsgevangenen van de eene partij onmiddellijk dienst

nemen in het leger van de andere en liberalen en reactionnairen met de

zelfde onverschilligheid dienen. De Indiaan toch is afkeerig van alle be-

schaving, onverschillig van welke zijde deze hem wordt gebracht. Hij heeft

geleerd, dat beschaving gelijkluidend is met dwang en verdrukking. Den

blanke beschouwt hij uit den aard der zaak als zijn vijand. Van vertrou-

welijkheid kan dus geen sprake zijn en zooveel mogelijk vermijdt hij elke

aanraking met den bleeken man, die hem zijn land ontroofd heeft. Hij

weigert hem, indien hij het doen kan, spijs en drank. Spreekt men hem

vriendelijk en met zachtheid toe, dan beschouwt hij dit als een bewijs van

zwakheid en blijft altijd even wantrouwend.

Met buitengemeene taaiheid hangt hij aan al wat oud is. De kleeding,

die hij draagt, het voedsel, dat hij gebruikt, alles is nog juist zoo gemaakt

en toebereid als in Montezuma's tijd. Zijn huishoudelijke gereedschappen

zijn uiterst eenvoudig. Hij bebouwt zijn landerijen op de zelfde wijze als

zijn voorvaderen dit deden en slechts zelden zaait hij meer dan hij berekent

voor een jaar noodig te hebben. Aan zijn zucht voor eenzaamheid en af-

zondering paart hy zeer geringe behoeften. Eeeds dit op zich zelve is een

hinderpaal voor vooruitgang.

Uit een en ander blijkt genoegzaam, dat de Indiaan van nature een

ander mensch is dan de blanke. Hij denkt, voelt en spreekt anders dan

wij. In het binnenste zijner ziel, op den grond zijns harten ligt iets, wat

wij niet bezitten. Zijn neigingen, gedachten en gezindheden nemen allen

een zeer eigendommelijke richting. We kunnen hem derhalve niet meten

naar onzen gewonen maatstaf. Alle deskundigen zijn het dan ook daarover

eens, dat het uiterst moeilijk is den Indiaan te doorgronden en te be-

grijpen. ^.

Naast de Indianen zijn de kleurlingen, meer bekend onder den naam van

1. C. von Gagern. Le Mexique contemporain. Revue du Monde colonial. Juin. 1864.
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Ladinos^ iiet talrijkst. Hiertoe behooren de Zambo's, Mulatten, Mestiezen,

Terceronen en Quadronen. Hoe sterk elk dier stammen is, is onmogelijk

met eenige nauwkeurigheid op te geven. Doch de Mestiezen, d. z. de

kinderen van blanke vaders en Indiaansche moeders, hebben in die mate

de overhand, dat de overigen tegenover hen in het niet wegzinken.

De Mestiezen zijn over het algemeen schoone menschen, eenigszins geel

van huidskleur, doch vaak niet donkerder, dan de bewoners van Zuid-

Europa. Lichamelijk en verstandelijk hebben zij met de Creolen vele pun-

ten van overeenkomst, doch zij zijn krachtiger en kunnen beter ontberingen

en vermoeienissen verdragen. Zij zijn leergierig, doch slecht onderwezen,

losbandig en eerzuchtig, karakterloos en in de hoogste mate hartstochtelijk.

In den omgang verdienen de volbloed-Indianen nog verreweg de voor-

keiu' boven de Mestiezen, daar de laatsten alle ondeugden in zich veree-

nigen van de beide rassen, waaruit zij ontstonden. Wraakzucht en ach-

terdocht, gepaard met een groote mate van luiheid en indolentie, zijn hun

voornaamste karaktertrekken.

In de geschiedenis der Spaansch-Amerikaansche republieken spelen zij,

nevens de Indianen, een belangrijke rol. Tot deze soort Ladino's be-

hooren de mannelijke en vrouwelijke bedienden, de muilezeldrijvers, de

kleinere grondbezitters en pachters, de verstrooid wonende boeren en

herders en verder de talrijke landloopers, bedelaars en bandieten, welke

laatsten den meer fatsoenlijken naam van guerilla's dragen. Ook onder

de handwerkslieden en kooplieden komen Mestiezen voor, ja zelfs onder de

geestelijken en hoogwaardigheidbekleeders van den staat.

De Zambo's, Zembo's of Chino's, afstammelingen van negers en Indianen,

wier aantal betrekkelijk klein is, komen evenals de negers en mulatten —
kinderen van blanken en negers — alleen in de kuststreken voor. Zij

verx'ichten den zwaarsten arbeid in de steden, houden zich in de verstrooid

liggende dorpen met veeteelt bezig of wel zijn arbeiders op plantages.

Het is opmerkelijk, dat overal de kleurling zijn best doet om voor een

blanke door te gaan, maar meer nog dan elders is dit in Amerika het

geval.

De Creolen, d. z. de in Midden-Amerika geboren blanken, onvermengde

afstammelingen der Spanjaarden, vormen, ofschoon zij in aantal bij de

genoemde stammen ten achter staan, de eigenlijk heerschende klasse.

Sedert den afval van Amerika van het moederland noemen zij zich zeiven

ook wel Amerikanen. Zij vormen in de steden het hoofdbestanddeel der

bevolking. Verder zijn zij groote grondbezitters, kooplieden, bezitters van

bergwerken, fabrikanten, hoogere ambtenaren, artsen, advokaten en hand-

werkslieden. Ook de hoogere geestelijken behooren, nagenoeg zonder uit-

zondering, tot deze klasse.

In lichaamsbouw boven de meeste andere rassen begunstigd, heeft de

Creool in den regel een middelmatige grootte. Hij is goed gebouwd en heeft

innemende gelaatstrekken. Zijn donkere oogen zijn scherp en doordi-in-

gend, zijn haar en zijn volle baard zijn donker zwart. Bij de mannen,

die gewoonlijk buitengemeen mager zijn, neemt men veelal een eenigs-

zins ingedrukte borst en min of meer gekromden rug waar.

Het karakter der Creolen beantwoordt echter niet aan hun uiterlijke

III. 13



194

eigenschappen. Zij missen zoowel het zedelijk karakter der eerste puri-

teinsche landverhuizers in Noord -Amerika, als de volharding der Angel-

saksers en de trouwhartigheid der Germanen. De Creool laat zich be-

heerschen door hartstochten en luimen, die alleen met geweld in toom

gehouden kunnen vs'orden. Zij hebben veel intellectueelen aanleg, doch zijn

in hooge mate oppervlakkig, schrikken voor alle moeite en inspanning

terug, terwijl ze door elk genot met onweerstaanbare kracht aangetrokken

worden. In weerwil van of wellicht juist omdat zij te eene.nmale onont-

beeilijk zijn, haten zij de vreemdelingen met een oprechten haat, terwijl

zij van hun eigen voortreffelijkheid volkomen overtuigd zijn.

Deze Creolen vormen bij uitsluiting het beschaafde element in Spaansch

Amerika. Daar echter, zooals wij zeiden, de oorspronkelijke bevolking be-

paald afkeerig is van alle Europeesehe beschaving, blijven zij met hun

beschaving vrij wel alleen staan. Daarbij gedragen zij zich, alsof zij het

instinct van zelfbehoud geheel en al hebben uitgeschud. In de burger-

oorlogen gaan zij met blinde woede tegen elkander te werk, verminderen

daardoor voortdurend in aantal en geven op zulk een wijze Indianen en

kleurlingen als 't ware zelve de wapenen in handen.

Zoekt men naar de oorzaak van dit verschijnsel, daar de Creolen toch

blanken zijn, dan vindt men deze in het feit, dat de raensch, die nu een-

maal geen cosmopoliet is, zich maar niet naar welgevallen in een ander

klimaat en onder andere levensomstandigheden verplaatsen kan. Niet alleen

in Amerika, maar ook in alle andere deelen der aarde, ziet men het feit

bewaarheid, dat de daarheen overgeplaatste Europeanen niet gedijen. Op

vele punten brengen zij het onvermengd nog niet eens tot het derde geslacht.

En al is dit ook het geval, dan blijven zij alleen blanken door hun huids-

kleur, doch worden o\erigens in werkelijkheid een nieuw ras, dat steeds

in zielental afneemt, tot het ten ' slotte geheel en al verdwijnt.

Dat proces nemen we heden ten dage ook waar bij de Spaansche Creolen

in Mexico en geheel tropisch Amerika. Want terwijl het bevolkingscijfer

in nagenoeg alle staten toeneemt, neemt het blanke element in getalsterkte

voortdurend af en smelt langzamerhand samen met het ras der inboor-

lingen. Alle deskundigen zijn het daai'over eens, dat de onvermengde

Indianen snel in aantal toenemen en dat de Ladino's meer en meer het

Indiaansche type naderen. Hier nemen we dus juist het omgekeerde waar

van 't geen we in de Vereenigde Staten zagen gebeuren, waar het blanke

ras de inboorlingen verdringt of in zich opneemt.
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MEXICO.

Mexico grenst ten noorden aan de Vereenigde Staten, ten oosten aan de

Golf van Mexico, de zee der Antillen en Britsch Honduras, ten zuiden

aan de republiek Guatemala en den Grooten Oceaan, welke laatste ook de

westkust bespoelt. Aan de zijde van Honduras en Guatamala zijn echter

de grenzen niet nauwkeurig bepaald, daar de streken, waar ze doorheen

loopen, nog slechts ten halve bekend zijn.

De oppervlakte van het geheele land wordt geschat op 1972575 km.

De grootste afstand, van het noord-oosten naar het zuid-westen, bedraagt

3155 km. De lengte van de noordelijke grens bedraagt in een rechte lijn

2010 km., de breedte, op den keerkring gemeten, 936 kni. en die van de

landengte van Tehuantepec 230 km.

Wat de horizontale vorm aangaat is Mexico een reusachtige landengte,

die van het noord-westen naar het zuid-oosten steeds smaller wordt, terwijl

zoowel in het noord-westen als in het zuid-oosten een groot schiereiland

zich uitstrekt. De kustlijn bedraagt aan de Atlantische zijde 2552 km.,

terwijl die van den Grooten Oceaan 6700 km. lang is.

Mexico of juister gezegd, de Vereenigde Staten van Mexico (Estados

unidos de Mexico), vormt een bondstaat naar het model van de Vereenigde

Staten van Noord-Amerika. De politieke organisatie toch is hier, wat

trouwens met alle republieken van Spaansch Amerika het geval is, be-

houdens kleine afwijkingen, de zelfde als die in bovengenoemden bondstaat.

Mexico bestaat uit 27 staten, een gebied en een bondsdistrict

Het aantal bewoners van dit gebied, dat derhalve in grootte de Oos-

tenrijksch-Hongaarsche monarchie bijna drie malen overtreft, bedraagt ruim

9000000. Vertrouwbaar is dit cijfer echter volstrekt niet, daar van een

eigenlijke volkstelling in Europeeschen zin nooit sprake was en deze dan

ook in vele deelen des lands te eenenmale ondoenlijk wezen zou. De op-

gaven berusten dus uitsluitend op gissingen. Volgens een berekening van

Cortina, zou de bevolking jaarlijks met 1 Vs^/o toenemen, d. i met 1 mensch

op 5.50 km.

Opmerking verdient het, dat het aantal vrouwen tegenover mannen
toeneemt van het noorden naar het zuiden. Over bet alge.neen is het
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zuidelijk deel van het land veel sterker bevolkt dan het noordelijk, terwijl

de bevolking van het zuiden zich weder vooral opgehoopt heeft op het

plateau van Anahuac.

Nog heden t§n dage vormen de Indianen verre de meerderheid, daar

ze onvermengd voorkomen ten getale van 6000000. De helft hiervan zijn

roofzuchtige nomadenstammen, die de bergdistricten van het noorden be-

wonen. Zoover hebben de Indianen de overhand, dat het geheele land,

met uitzondering alleen van de groote steden, een beslist Indiaansch ka-

rakter heeft.

Voor Mexico geldt ten volle, wat we van de bevolking van Midden-

Amerika in het algemeen gezegd hebben, weshalve we er hier niet op terug

zullen komen, behoudens de vermelding van enkele bizonderheden. Wat

de Indianen betreft, zij zijn verdeeld in een aantal stammen, waarvan elk

zijn eigen dialect spi"eekt. Van een eigenlijk Mexicaansche taal is geen

sprake. Veeleer moeten we ons een mengelmoes van talen denken, die

somtijds onderling nog minder overeenkomst hebben, dan b. v. de ver-

schillende Germaansche talen. Een verdienstelijk geleerde, Don Manuel

Orozco Berra, heeft de verschillende Indianen-talen, die in het Mexicaansche

gebied gesproken worden, nauwkem'ig opgeteld en kwam tot het respectabele

cijfer van 51 talen en 69 dialecten, terwijl hij nog 62 doode talen aan-

geeft. Zoo kwam hij dus tot 182 talen. Hiervan gelukte het hem 35

talen, met 69 dialecten, tot 11 familiën terug te brengen, terwijl er nog 16

buiten die groepen moesten blijven.

Wanneer men nu bedenkt, dat elk dier talen op een afzonderlijken

volkstam wijst, dan krijgt men eenigszins een denkbeeld van de bonte

staalkaart, die deze Indiaansche bevolking aanbiedt. Het zou ons te ver

voeren, wanneer we al die verschillende stammen op wilden noemen. We

bepalen ons derhalve tot de voornaamste en noemen in de eerste plaats

de Asteken. Zij zijn overheerschend in de staten Mexico, Puebla en Vera-

Cruz, terwijl men koloniën aantreft in Queretaro, Guanaxuato, San Luiz

Potosi, Durango en Chihuahua, ja men treft ze door geheel Midden-

Amerika verstrooid aan en zelfs in Nieuw-Mesico en Texas tot op den 37^'^"

graad N.B. Zij zijn de afstammelingen van dat beroemde geslacht, dat

het, tijdens de ontdekkingen van de Nieuwe wereld, tot zulk een opmer-

kelijke, overoude, eigendommelijke beschaving had gebracht en een goed

gevormd staatswezen bereikt had. De Chichineken, in Queretaro en Gua-

naxuato, zijn weder in een aantal stammen onderverdeeld, als daar zijn

de Pamos, de Capuces, de Samuës, de Mayolias, de Guamanes en de Gua-

chichiles. De beide laatstgenoemde stammen komen ook in Xalisco voor,

nevens de Carcanes en Tenox(|uines. Zwakke overblijfselen van Chichine-

kische stammen treft men nog aan in San Luiz Potosi, Nuevo, Leon en

Tamaulipas. De Otomi's zijn in Mexico, Puebla, Michoacan, Guadelaxara

en Queretaro verspreid. De Tarascos bewonen hoofdzakelijk Michoacan,

waar zij eenmaal het heerschende volk waren. De Tamhiimuras zetelen

in de kloven en dalen van de Siërra Madre, in de staten Durango en

Chihuahua, tusschen 24*^ en 30" N.B. De Yaquis of üiaquis vormen een

1. Don Manuel (liozro Bena. Geofjralia ile las lenguas y carla ellinogralica de Mexico.

Mexico. 1864. 80.
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talrijken en vreeJzamen volkstam, in Sonora en Sinaloa, langs de oevers

van den Rio Hiaqui. De Apachen zwerven rond in de bijna onbekende

Bolson de Mapimi, tusschen Durango, Chihuahua, en Coahuila, doch komen

ook tot diep in Nieuw-Mexico en Texas voor. Met uitzondering van en-

kele weinige stammen, die hun hutten in kleine dorpen bij elkander bou-

wen en zich op de teelt van mais toeleggen, zijn alle Apachen nomaden

en gevreesde roovers. De Totonaques bewonen de noordelijke deelen van

Puebla en Vera-Cruz. De Mixtecos komen zeer talrijk voor in Oaxaca en

hier en daar in Vera-Cruz. De Zapotecos vormen insgelijks een talrijken

stam in Oaxaca. Voor zij onderworpen werden door de Mexicanen, onder-

scheidden zij zich door een zeer eigenaardige beschaving. Alexander von

Humboldt schrijft aan hen het bouwen van het paleis Mitla toe, in de

nabijheid van Oaxaca. De Teocliiapanecos hebben zich in Chiapas en voor

een deel in het naburige Tabasco gevestigd. De Mayas bewonen het

schiereiland Yucatan. Zij waren, naast de Asteken, een der meest be-

langrijke volkstammen van Midden-Amerika.

Nog wonen op het schiereiland Californië, van het zuiden naar het

noorden : de Pericues, de Monquis^ waartoe ook de Guaijcuras en Coras

behooren, de Cochimas of Colimiës, de Laimones, de Utschüas of Hehitis

en de Icas. ^

De verdeeling van de bevolking van Mexico staat ook voor een deel in

verband met den eigenaardigen vertikalen vorm van het land. Zooals we

weten, vormt het geheel een bergachtig tafelland, met smallere of breedere

vlakke kuststrooken, van waaruit men trapsgewijs opstijgt naar het reus-

achtig plateau, dat het binnenste gedeelte van het land inneemt.

De Mexicaansche steden liggen in den regel in de vlakte. De straten

zijn recht en breed en de huizen, met een enkele verdieping, bieden met

hun platte daken en groote deuren een tamelijk eentonig gezicht aan. Een

paar punten geven aan bijna elke stad een zekere beteekenis, de kathe-

draal, de Plaza en de Alameda en de openbare tuinen. Vooral de laat-

sten zijn ware sieraden, getooid als ze zijn met een pracht van boomen,

bloemen en struiken, zooals alleen een half-tropisch klimaat die voort-

brengen kan en met heerlijk schoone fonteinen. Daarbij zijn ze gewoonlijk

met veel smaak aangelegd. De Paseo, een schaduwrijke wandelplaats, strekt

eveneens de meeste steden tot sieraad. De kathedraal is gewoonlgk koepel-

vormig en kwistig versierd met mozaik en bonte tichelsteenen. De huizen

bevatten een aantal groote en luchtige vertrekken, die allen op een ve-

randa uitkomen.

De meest bevolkte stad is de hoofdstad des lands Mexico. Zij telt

210000 inwoners, zeker de meest gemengde bevolking van den geheelen

staat. Indianen en Mestiezen vormen het gros der bevolking, maar daar-

nevens vindt men ook het grootste gedeelte der Creolen. Onder de me-

1, Mühlenpfordt. Mexico. 1 6d. 3. 208—212.
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nigte vreemdelingen zijn de Franschen het talrijkst vertegenwoordigd. Op

hen volgen de Duitschers, Italianen, Spanjaarden, Amerikanen, Engelschen,

Zwitsers en Oostenrijkers. Een hooge maatschappelijke positie nemen de

Franschen niet in. De meesten zijn vlijtige handwerkslieden, die zich ge-

woonlijk in een goed bestaan verheugen. De Duitschers, ofschoon zij niet

het monopolie in handen hebben, maken toch het grootste gedeelte uit

der beduidende handelfirma's. Verder zijn ze horloge-, kleeder en hoeden-

makers, doch deelen deze bedrijven met de Zwitsers. Het is een be-

droevend verschijnsel, dat onder de leperos en pordioseros zooveel Oos-

tenrijkers, Belgen en Zwitsers voorkomen. Deze leperos zijn een

gespuis, dat het best vergeleken kan worden met de lazaroni van Napels.

Zij vormen in de steden het proletariaat en in de hoofdstad alleen bedraagt

hun aantal 30000. De lepero kan gebruikt worden voor allen arbeid,

die geen inspanning of kennis vereischt. Hij steelt en speelt zooveel hij

kan en gebruikt de mandoline en de dolk met gelijke handigheid. Zijn

geweten is zoo ruim mogelijk, da&r hij weet, dat de politie even gemak-

kelijk te ontloopen als de kerk te verzoenen is.

Ten opzichte van woning en kleeding is hij even licht te voldoen als

een Indiaan. Wanneer hij 's morgens ontwaakt weet hij gewoonlijk niet

of hij op dien dag zich in overvloed baden, dan of hij als schamele arme

leven zal. Maar in beide omstandigheden v?eet hij zich even gemakkelijk

te schikken.

Ook de handwerkslieden nemen een zeer lagen trap in op de maatschap-

pelijke ladder. Zij worden eenvoudig als daglooners beschouwd en in den

regel zijn ze ook niet meer. Hun bekwaamheid is even gering als hun

loon, hun voedsel slecht en over het algemeen biedt hun leven niets meer

aan dan dat van de Indianen en lepero'

s

Wat aangaat het uiterlijk der Mexicanen moeten we terstond opmer-

ken, dat de roem van schoonheid, waarin vooral de vrouwen zich verheu-

gen, op zijn zachtst uitgedrukt, zeer overdreven is. In menige stad ziet

men geen enkele vrouw, die naar onze begrippen schoon is of er zelfs

maar aardig uitziet. Negen tienden der bewoners zijn Indianen of kleur-

lingen, wier huidskleur afwisselt van licht geel tot koperkleurig. De

mannen zijn over het algemeen sterk gebouwd, groot en gespierd, de

vrouwen daarentegen klein en zwak. Bijna altijd hebben zg groote, zwarte

oogen, buitengemeen witte tanden, een goed gebit en dik, gitzwart haar.

Maar dat zijn dan ook haar eenige schoonheden. De neus is leelijk, de

mond gi'oot en de kinnebakken steken meestal ver vooruit. Dit alles geldt

natuurlijk niet van de vrouwen, die van zuiver Spaansche afkomst zijn.

In overeenstemming met het zeer warme klimaat, gaan de Mexicanen

gewoonlijk licht gekleed. De vrouwen dragen in den. regel een luchtigen

onderrok, met zeer levendige kleuren, een eenvoudige camisa van wit

katoen en wanneer zij uitgaan, werpen zij nog de bekende rebozo over hoofd

en schouders. In de hoogere standen dragen de mannen nog maar bij

uitzondering de eharro, het oude, nationale kostuum, dat echter nog wel

gebruikt wordt, wanneer ze paard rijden. Vooral in de provinciën zijn de

toiletten der dames toonbeelden van een volkomen gebrek aan smaak.

De rijkere standen spreiden gaarne een weelde ten toon, die meestal
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ontaardt in een onzinnig praalvertoon. Dit is vooral zichtbaar in hun rij-

tuigen en paarden. In het paseo verschijnen ze meestal te paard en wel

in nationaal kostuum, terwijl ze anders gekleed gaan, naar de Fran-

sche mode. De nationale kleeding nu is schilderachtig genoeg. De

groote hoed, met gouden snoeren versierd, heeft zulke breede randen, dat

hij over de schouders heenreikt ; een soort van donker buis is getooid met

een menigte kleine, zilveren knoopen. De met goud en zilver gestikte

zapateros, die over de beenen getrokken worden, reiken tot over de knie

en worden met een gordel om het lijf vastgesnoerd. En het kleine, doch

sterke rijpaard is niet minder kwistig opgetooid dan zijn berijder.

'>Het geheele leven der Mexicanen", zegt Gravin Paula KoUonitz, ïdraagt

den stempel van een dulce far niente. Nooit ziet men ze haastig over

straat gaan en nooit ontbreekt het hun aan tijd. Zij staan vroeg op.

Terwijl dan de dames zwaar gesluierd ter kerke gaan, beginnen de heeren

hun morgenrid. Daarna keeren ze allen weder naar huis terug. Dan

volgt meestal een bad. In de huizen der aanzienlijken ontbreekt nooit een

badkamer, terwijl de mindere standen gebruik maken van de uitnemend

goed ingerichte openbare baden, die in alle deelen van de stad gevonden

worden. Zeer dikwijls ziet men de Mexicaansche dames met loshangend haar,

dat haar als een mantel om de schouders hangt en niet zelden tot aan de

voeten reikt, op de terrassen harer huizen, heen en weer wandelen, om

aldus de rijke haardosch te laten droogen. Ook het toilet vereischt heel

wat tijd.

Zonderling is het, dat een zekere traagheid, een zekere kalmte reeds bij

kleine kinderen wordt opgemerkt. Nergens zag ik kinderen, die zoo goed

opgevoed zijn. Nooit hoort men ze twisten of schreien. De kleine wezens

zijn gewoonlijk vroeg rijp, ontwikkelen zich buitengemeen snel, doch zijn

uiterst teer. Het is inderdaad ontzettend hoeveel kinderen, zelfs uit den

gegoeden stand, die het aan niets ontbreekt, reeds in hun prilste jeugd

sterven. En dit is waarlijk geen wonder, wanneer men ziet op wat wijze

ze opgevoed worden.

De vrouwen zijn in den regel buitengemeen zwak en haar levens-

wijze is volstrekt niet geschikt om ze sterker te maken. Ze huwen

op veertien-, vijftienjarigen leeftijd en krijgen dan een groote menigte

kinderen
; vijftien of zestien van één moeder zijn volstrekt niet zeldzaam.

Die kinderen komen uiterst zwak ter wereld, worden door de even zwakke

moeders zelve gevoed en van hun geboorte af als poppen behandeld,

's Morgens vroeg, even na zonsopgang, wanneer de koude der nacht nog

volstrekt niet voorbij is en het vocral in de schaduw nog uiterst koel is,

zag ik de kleinste wezens, sierlijk uitgedoscht, met blooten hals en bloote

armpjes, naar de Alameda dragen. Zy worden toevertrouwd aan de zorgen

van zeer jonge Indiaansche meisjes, zelfs de meest aanzienlijken nemen

daarvoor geen volwassen, ervaren vrouwen. In hun prilste jeugd neemt

hun moeder ze mede, als zij naar het paseo rijdt, wat eerst om 6 uur

's namiddags plaats heeft, dus tegen zonsondergang en dan is het zoo koel,

dat ik geen mantel ontberen kon. Toch zaten de arme kleinen, halfnaakt

voor de open raampjes van het rijtuig en werden aldus opgeofferd aan de

ijdelheid hunner ouders.
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Worden ze grooter, dan brengen zij dagelijks vele uren door op scholen

en pensionnaten. Ik had gelegenheid een dier scholen te bezoeken en

voerde toen een gesprek met de hoofdonderwijzeres, een Fransche non.

Zij verzekerde mij, dat ze nooit zulke leerzame, volgzame en goedige kin»

deren ontmoet had. »Chez nous , ce sont de petits diables, mais ici, ce

sont de petits anges,'^ zeide zij mij. Maar reeds dan ontbreekt de kin-

derlijke openhartigheid en eenvoud. Bovendien, als het aan de eene zijde

een waarheid is, dat de kinderen vroeg rgp zijn, zoodat men zich vaak

niet genoeg kan verwonderen over de verstandelijke ontwikkeling van

kinderen van drie en vier jaren, moet het aan de andere zijde erkend

worden, dat die ontwikkeling op een zekere hoogte blijft staan. ))A douze

ans, ils n'avancent plus," zeide mij bovengenoemde onderwijzeres, een

schoone en krachtige vrouw, met mannelijke fierheid, maar een gevoelig,

vrouwelijk hart.

Op acht-, negenjarigen leeftijd zitten de arme kinderen, het hoofdje

met kunstbloemen opgesierd, worstelend tegen den slaap, in de opera, die

niet voor middernacht eindigt. Velen sterven dan ook jong, terwijl de

anderen — en vooral de meisjes — een leven leiden als in een broeikas.

Wat verder de dagelij ksche levenswyze der Mexicanen aangaat, gebrui-

ken ze tusschen 12 en 1 uren een tweede ontbijt, dat meestal is samen-

gesteld uit nationale spijzen. Bij arm en rijk spelen de tortilla's en frijoles

een groote rol. De eersten zijn dunne koekjes, uit fijn maïsmeel gebak-

ken, van de grootte van een tafelbord, zeer week en volkomen smaakloos.

Bij de lagere standen vervullen dezen de plaats van brood. Opgerold

worden ze ook bij wijze van lepels gebruikt en daarmede werden de

frijoles opgeschept en naar den mond gebracht. Frijoles zijn kleine, zwarte

boonen, die vooral in de nabijheid van Vera-Cruz goed gedgen. Worden

ze wat lang gekookt, dan nemen ze volmaakt de kleur van chocolade aan

en vormen een smakelijk en goed voedingsmiddel. Een ragout van kal-

koenen, toebereid met chile, een soort van peper, en tomaten is een lie-

velingsgerecht. Met maïsmeel vermengd en in maisbladen gewikkeld, wordt

het gaar gestoomd door waterdamp en vormt dan het typische volksvoed-

sel, de tamales. Over het algemeen biedt de Mexicaansche keuken niet veel

uitlokkends aan voor een Europeesche tong. Bij alle mogelijke spijzen

wordt steeds een belangrijke hoeveelheid varkensvet gebruikt. Goede soep

is nagenoeg onbekend. De kofBe, waarvan hier uitmuntend goede kwali-

teiten gewonnen worden, wordt zoo ellendig slecht klaar gemaakt, dat ze

zoo goed als ongenietbaar is. De chocolade daarentegen is zeer goed en

wordt dan ook veel gedronken.

De middaguren worden doorgebracht met het afleggen of ontvangen van

bezoeken. Met uitzondering van een gebedenboek, zag ik nooit een boek

in de hand eener dame ; nooit houden zij zich met eenig handwerk bezig
;

soms schrijven zij een brief, maar met een echte keukenmeidenhand.

Haar onwetendheid is dan ook inderdaad merkwaardig. Haar geographische

kennis bepaalt zich buiten haar naaste omgeving, tot deze namen : Spanje,

van waaruit ze afkomstig zijn, Eome, waar de paus woont en Parijs, van

waar ze de modes ontvangen. ^

1. Graliii l'aula Kollonilz. liini' Reise iiacli Mesico iiu J,ihielS64. U'ieii. 1S67. 80. S. 130—134.
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Maar ook bij de mannelijke bevolking en vooral bij de lagere standen

ziet het er met de wetenschappelijke ontwikkeling allerdroevigst uit. Ze-

ker kan nauwelijks V4 der bevolking lezen en schrijven.

Het geheele volk is Eoomsch-Katholiek en wel op de eigenaardige wijze,

die we overal in Bomaansch-Amerika terug vinden. De meer beschaafde

standen nemen wel de uiterlijke vormen in acht, maar gelooven ten slotte

weinig of in 't geheel niets. Onder de lagere standen daarentegen treft

men een blind bijgeloof aan, versterkt door menig Indiaansch begrip. Dit

deel der bevolking gehoorzaamt de priesters blindelings, in weerwil van

de strenge wetten, door welke de regeering in den laatsten tijd getracht

heeft den invloed van de geestelijkheid te breken. ï^og in het jaar 1874

werd in Mexico een tooverheks in levenden lijve verbrand.

Wanneer dan ook tegenwoordig melding wordt gemaakt van de vorde-

ringen van het protestantisme in Mexico, dan is dit alleen in zooverre in

overeenstemming met de waarheid als de protestantsche gemeente zich in

de laatste jaren in wat meerdere vrijheid verheugt. Maar ovei'igens be-

staat ze alleen uit vreemdelingen en zoo ze al eenige weinige bekeerlin-

gen gemaakt moge hebben, dan is dit aantal in elk geval onnoemelijk klein.

Even opvallend als karakteristiek is de volkomen indolentie, het vol-

slagen gemis van energie bij het volk, dat voor een deel toegeschreven

moet worden aan de steeds heerschende onzekerheid en telkens wederkee-

rende pronunciamento's. Het gebrek aan wegen en behoorlijke middelen

van verkeer draagt het zijne bij tot dezen toestand. Hierdoor toch wordt

aan de eene zijde het guerilla-wezen bevorderd en aan de andere zijde

het vervoer van produkten bemoeilijkt.

De handel is uitsluitend in handen van vreemdelingen, meestal Duitsche

kooplieden. De inboorlingen spelen liever voor guerrillero's, om langs dien

weg zoo spoedig mogelijk tot eer en aanzien te komen. Het volk is reeds zoozeer

gewoon geraakt aan moord en plundering, dat deze volstrekt geen indruk

meer maken en berichten daaromtrent hoogstens een korten uitroep van

medelijden met de slachtoffers ontlokken. En moordenaars en roevers

blgven des te eerder ongestraft, waar ze in den regel op een goeden voet

staan met de gezaghebbenden, ja dezen niet zelden belangrijke diensten

bewijzen. Een deel van de bevolking van Mexico leeft dan ook van de

reizigers, hetzij door hen te beschermen, hetzij door hen te berooven. In-

tusschen hebben de aanvallen van roovers slechts bij uitzondering een

bloedig einde, want zelden of nooit bieden de Mexicanen tegenstand. Wie

te paard reist neemt zoo weinig mogelijk bagage mede en geeft gewillig

de weinige peso's af, die hij bij zich stak om de mishandelingen te ont-

gaan, die onfeilbaar het deel zijn van hem, die gierig genoeg is om geen

geld bij zich te steken. Men beweert intusschen, dat het rooverwezen

in de laatste jaren een weinig achteruit gegaan is.

Storend werken, ook op het familie-leven, de telkens wederkeerende

pronunciamento's en de staatkundige coteriën, die daaruit ontstaan, de eeuwige

ijverzucht en de vele twisten en liaarkloverijen, waarbij men kleine be-

doelingen met even kleine middelen zoekt te bereiken. Maar niet minder

nadeelig werkt de zoogenaamde monte, een hazardspel, waarop de Mexicanen

als verzot zijn en dat te gelijk een volksvermaak en een nationale kanker is.
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Het is onder alle standen der samenleving even populair en niet zelden

komt het voor, dat cp een enkele kaart het geheele vermogen, de ver-

dienste van een geheel jaar gezet v^rordt. Natuurlijk wordt het zonder

eenige moeite gewonnene weder even lichtzinnig verkwist, terwijl het

verlies, dat zoo moeilijk te dragen valt, maar al te dikwijls tot mis-

daad voert. Enkele plaatsen in de nabijheid van de hoofdstad leven bijna

uitsluitend van het monte-spel en 't is alsof geen volksfeest zonder dat

plaats kan hebben. Vaak genoeg gebeurt het, dat de gelukkige winner

zijn nauw verworven schatten verdedigen moet tegen allerlei loerend ge-

spuis en zijn fortuin met zijn leven betaalt.

Ten slotte volge hier een kort overzicht van het historische drama, dat

in onze dagen in Mexico werd afgespeeld. Bij de aanhoudende onlusten,

die den vooruitgang van het land in den weg stonden, waren er twee

hoofdpartijen, die met elkander om de heerschappij worstelden : liberalen

en clericalen. De eersten verlangden een bewind met zuiver democratische

instellingen en de absolute opperheerschappij van den staat; de laatsten

wilden handhaving van de vrijheden en aloude rechten der kerk.

Nadat gedurende langen tijd dan de eene, dan weder de andere partg

de bovenhand behouden had, werd het hoogste gezag letterlijk in twee

deelen gesplitst. De liberalen en demokraten verkozen een advokaat van

Indiaansch bloed — Benito Juarez — tot president en deze vestigde zijn

residentie in Vera-Cruz. De clericalen en conservatieven kozen den gene-

raal Miramon, die in de hoofdstad Mexico resideei'de. In den beginne was

Juarez volstrekt niet opgewassen tegen zijn tegenstander, maar toen een

beleg van Vera-Cruz mislukte en Ortega, de generaal van Juarez, Mira-

mon versloeg, was de laatste genoodzaakt naar Europa te vluchten, terwijl

Juarez zijn residentie verlegde naar de hoofdstad. Met ernst begon hij

nu zijn moeielijke taak. De meeste kloosters werden opgeheven, de gees-

telijke goederen ingetrokken. De aartsbisschop van Mexico en vier andere

bisschoppen, die zich niet naar den nieuwen staat van zaken wilden voe-

gen, de pauselijke nuntius en de Spaansche gezant, die met de clericalen

heulden, moesten het land verlaten. Dat waren zeker goede middelen om

een radicale hervorming tot stand te brengen, doch de geldnood, vooral

een gevolg van den burgeroorlog, verleidde Juarez tot een onverstandigen

stap, die aan de buitenlandsche vijanden van Mexico een welkom voor-

wendsel aan de hand gaf om zich in de regeeringsaangelegenheden te

mengen.

Deze stap was de wet van 17 Juli 1861, die alle finantiëele verplich-

tingen tegenover het buitenland voor den tijd van twee jaren ophief. Ten

gevolge van dit decreet braken de vertegenwoordigers van Frankrijk en

Engeland elk officieel verkeer met de Mexicaansche regeering af. In

Augustus had er een aanslag plaats op het leven van den Franschen

gezant, zonder dat er eenige poging werd gedaan om den schuldige te
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ontdekken. Integendeel, Juarez maakte van het afbreken van het diplo-

matiek verkeer op een onverantwoordelijke wijze gebruik, om de in de

republiek wonende Franschen en Engelschen nog meer te onderdrukken.

Dien ten gevolge sloten Spanje, Frankrijk en Engeland den 30^"=" October

1861 te Londen een verdrag, om voldoening te krijgen van de Mexicaan-

sche regeering voor de schending van het volkenrecht, terwijl ze tevens

schadevergoeding eischten.

Frankrijk betoonde m deze aangelegenheid den meesten ijver, doch

Napoleon III beoogde geheel iets anders en trad op als beschermer van de

zwendelarijen van Jecker. Generaal Miramon had, gedurende zijn president-

schap, van dezen Zwitser, die zich later als Franschman liet naturaliseeren,

ongeveer 7500000 francs geleend, voor de kleinste helft in klinkende munt,

voor het overige in papieren. " Jecker ontving daarvoor van Miramon

schuldbrieven, ten laste van de Mexicaansche schatkist, ten bedrage van

15000000 peso's d. i. ongeveer 75000000 francs. Deze schuldbrieven nu

verkocht Jecker aan den Franschen gezant in Mexico, terwijl ze later in

handen kwamen vaa Napoleons halfbroeder, den hertog de Morny.

De Fransche regeering verlangde nu de betaling der 15000000 peso's.

Juarez verklaarde zicli bereid om de 75000000 francs, die Jecker werke-

lijk aan Miramon geleend had, te betalen. Dit bevredigde Napoleon, die

oorlog zocht, niet, want het is bekend, dat de onderhandelingen met

den aartshertog Maximiliaan reeds in 1861 tot vaste draden gesponnen

werden.

Juarez weigerde het gestelde ultimatum en in Januari 1862 waren

de eskaders der geallieerden op de reede van Vera-Cruz vereenigd. De

Mexicanen ontruimden de stad en de verbondenen zetten landingstroepen

aan wal.

Juai'ez rustte zich krachtig ter verdediging toe, maar was toch ook niet

ongeneigd om te onderhandelen. Hij wist eene samenkomst te

bewerken tusschen zijn minister Doblado en den aanvoerder der expe-

ditie, generaal Prim. Er werd een conventie gesloten, volgens welke

den IS*^*^" April te Orizaba een conferentie zou gehouden worden over de

moeilijkheden in kwestie, tusschen de gemachtigden der oorlogvoerende

mogendheden en Juarez, wiens bewind erkend werd.

De Fransche commissaris evenwel verklaarde in naam zijns keizers de

conventie voor onaannemelijk. De Fransche regeering wilde niet meer

onderhandelen met den president Juarez en beweerde, dat de marsch der

troepen naar de hoofdstad onvermijdelijk was, ter bescherming der Fran-

sche belangen. Weinige dagen later kwam de generaal Almonte te Orizaba

aan, proclameerde zich zeiven onder bescherming van de Franschen tot

president der republiek en organiseerde een regeering,

Engeland en Spanje onttrokken zich nu aan het verbond, hun eskaders

verlieten de kust, terwijl alleen het 6000 man sterke expeditieleger der

Franschen achterbleef om de verdere plannen van Napoleon III te ver-

wezenlijken.

Forey werd met een sterk leger naar Mexico gezonden, waar hij in

September 1862 aankwam en een proclamatie uitvaardigde, waarin het

heette, dat hij niet tegen Mexico, maar tegen de regeering oorlog voerde.
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Puebla gaf zich in Mei 1864 na een hardnekkige verdediging over en den 1^^"

Juni trokken de Pranschen de hoofdstad binnen. Juarez had haar reeds

den 31*'^" Mei verlaten en zijn residentie verlegd naar San Luiz Potosi.

En nu had de benoeming van een keizer plaats. Forey riep een junta

van 35 notabelen bijeen, die een regentschap benoemde. Dezen notabelen

werden nog 21.5 leden toegevoegd, die, te zamen met hen, beslissen moes-

ten over den toekomstigen regeeringsvorm van Mexico. Maximiliaan werd

tot keizer verkozen. De Mexicaansche afgevaardigden hadden den 30'"=°

October een audiëntie bij den Aartshertog op Miramar en boden hem de

kroon aan. Hij aarzelde een tijdlang ; doch zijn echtgenoote Charlotte van

België was eerzuchtig en ook zijn schoonvader Leopold I had in de ge-

heele zaak veel meer geïntrigeerd, dan men van den voorzichtigen staatsman

verwacht zou hebben. Ten slotte natn Maximiliaan op den 10'''=" April 1864

de kroon aan, scheepte zich den 14'l^" in on landde te Vera-Cruz op den
29steii

j)gjj ^
2Jen Juni deed het keizerlijk paar zijn plechtigen intocht

in de hoofdstad, waar het met hartelijkheid ontvangen werd.

Juarez intusschen zat niet stil en had weldra een schaar van aanhan-

gers om zich heen verzameld. Noord-Amerika ondersteunde hem in het

geheim en sprak openlijk te zijnen gunste, terwijl de geestelijkheid lang

niet dien ijver voor den nieuwen keizer toonde, dien men gemeend had van

haar te mogen verwachten. Toch was Juarez in den beginne niet tegen

zijn tegenstander opgewassen. Hij moest van stad tot stad, van provincie

tot provincie wijken, maar bleef onwrikbaar in zijn tegenstand.

Inmiddels deed de Noord-Amerikannsche Unie dreigende vertoogen bij

Frankrijk en eischte, dat het zijn leger uit Mexico zou terugtrekken. Hoe

ongaarne ook, Napoleon III moest toegeven en het bevel tot den terugtocht

werd gegeven. Den ll-l^" Maart 1867 scheepten de laatste Fransche troe-

pen zich in.

Nu was de zaak van het nieuwe keizei'rijk onherroepelijk verloren. Juarez

maakte voortdurend vorderingen. Maximiliaan trok zelf te velde en wierp

zich binnen Queretaro, waar hij weldra belegerd werd door generaal Esco-

bedo. JSIa een dappere verdediging, besloot men in de nacht van den
14den op (jgjj jj^jeii jyjg- ggjj uitval te doen, ten einde te beproeven zich

door den vijand heen te slaan. Maar Maximiliaan werd voor 1000 pesos

verraden door zijn overste Lopez. De stad werd ingenomen, Maximiliaan

krijgsgevangen gemaakt, het keizerrijk Mexico was te,i val gebracht.

Juarez had den gevangen keizer gaarne willen redden, maar de harts-

tochtelijke republikeinen, met Escobedo aan het hoofd, wilden daarvan

niets hooren. Den 1
9^6" Juni werd de ongelukkige aartsherto>^' te Quere-

taro gefusileerd en den 15''<=" Juli daaraanvolgende trok Juarez de hoofd-

stad weder binnen. ^

Maar ook sedert dien tijd is de toestand van Mexico weinig of niet ver-

beterd, de wanorde en onveiligheid zijn er even groot gebleven als vroeger

en wellicht zal eene inlijving bij de groote Amerikaansche republiek het

eenige middel zijn om orde in dezen chaos te brengen.

I. Saks. Adnlrijkskuiidif; liaiRlboek. V. Cladz. 797 -799.



Na deze historische uitweiding gaan we er toe over de aizonderlyke

deelen van het Mexicaansche vasteland te beschrijven en beginnen met het

schiereiland Californië, dat als het ware een geheel op zich zelve vormt.

De grenslijn tusschen dit schiereiland en de republiek der Vereenigde

Staten begint aan de kust van den Grooten Oceaan, op acht uren af-

stand van San Diego, in een eenzame, sombere woestenij, die den naam

draagt van Inilial Point. Op den 33*^"^" N.B. loopt de grens voort in

de richting van de Golf van Californië, naar het fort Yuma, gelegen op

het punt, waar de Rio Gila in den Rio Colorado uitmondt. * In het zui-

den eindigt het schiereiland in de kapen Palmas (op 23" 30' N.B. en

lOd^AO' W. L. V. G.) en San Lucas.

Ofschoon het schiereiland Californië op gelijke breedte ligt als Sinaloa

en Sonora en het slechts door een smalle golf hiervan gescheiden is, heeft

het toch een geheel ander klimaat. Aan twee zijden door de zee bespoeld,

aan den eenen kant door den Grooten Oceaan, waarover bij afwisseling koude

poolwinden waaien of warme luchtstroomen van den equator toestroomen,

terwijl de andere een warme binnenzee is, zou men meenen dat Californië

alle gegevens voor een vochtig, oceanisch klimaat in zich vereenigt en met

recht verwondert men zich over de buitengemeene droogte en dorheid, die

er heerscht. Dit is dan ook de eenige oorzaak van de armoede van het

land, welks weinige inwoneis ge m grooter weelde kennen, dan het bezit

van een frissche bron en met innig welgevallen luisteren naar het plas-

sen van een nedervallende regenbui.

Wel is waar ziet men, gedurende den zomer, overal in den oceaan,

wolken opkomen, maar zij trekken over het schiereiland henen zonder een

enkelen dro^jpel regen te laten vallen en voeren hun vochtige schatten

naar de keten der Cordillera's op het vasteland. De kaalheid van den

bodem en de groote verwarming daarvan, die er een onmiddellijk gevolg

van is, schijnen de voornaamste oorzaken te zijn van dit gebrek aan be-

sproeiing.

Overigens is het klimaat van het schiereiland over het algemeen tamelijk

gelijkmatig en gezond. Gedurende den zomer echter is, vooral in het

zuidelijk deel, de hitte vrij groot. In San Antonio en San José del Cabo

bereikt de thermometer een hoogsten stand van 25,78° E. en daalt soms

tot 12,44".

Het gunstigst is het klimaat in de bergachtige streken, die zich naar

het schijnt in een eeuwigdurende lente verheugen. Hier althans zijn de

kleine dalen gedurende het geheele jaar met frisch groen getooid.

Met het oog op den topografischen toestand vervalt het schiereiland van

Neder-Californië in drie duidelijk onderscheiden deelen. Het noordelijk en

het zuidelijk deel hebben groote overeenkomst met elkander, terwijl het

middelste van de beide overige aanmerkelijk afwijkt. Zooals gewoonlijk

hangt de vorm van het land nauw te zamen met zijn geologische samen-

stelling.

Het zuidelijk deel des lands, tot aan de baai van la Paz, op 24"30'

N.B., bestaat bijna geheel uit een granietmassa. Van daar tot in de om-
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trek van San Boija, een verlaten zendingspost, op 29** N.B., treft meü

ontzagwekkende lagen van tertiaire zandsteen aan, waarop hier en daar

dunne lagen rusten uit het post-pliocaene tijdperk, afgewisseld met vulka-

nische gesteenten. Slechts op twee of drie plaatsen komt het graniet te

voorschijn en enkele vulkanische toppen verbreken de eentonigheid van de

bergruggen. Ten noorden van San Borja treedt het graniet weder te voor-

schijn, begeleid door tal van vulkanische gesteenten en terwijl de oudere

tertiaire zandsteen verdwenen is, nemen de post-pliocaenelagen vaak een

groote uitgestrektheid in beslag. Dit karakter behoudt het land onveran-

derd tot aan Los Angeles, in Opper- Californië.

In het zuidelijk deel vormt de granietmassa een bergketen, die ongeveer

in een richting van noord naar zuid loopt, bij kaap San Lucas begint en

eerst in de nabijheid van la Paz eindigt. De hoogste top — de San Lazaro

— is een spits toeloopende berg, wellicht ruim 600 M. hoog. Hij ligt

ongeveer 50 km. ten noorden van bovengenoemde kaap en van hier strek-

ken zich in alle richtingen een aantal uitloopers uit, vooral naar het oos-

ten toe.

Tusschen deze bergketen en de oostkust verheffen zich lagere bergrug-

gen, die een aantal kleinere dalen insluiten, welke prijken in al de volheid

van een tropische plantenwereld. Meer dan de helft der bevolking van

het geheele gebied woont in deze streek. Hier vindt men ook de hoofd-

stad la Paz, aan een diepe insnijding van de Golf van Califoi'nië, die bij

de Spanjaarden veelal den naam draagt van mar vermejo, d. i. Vermilli-

oen-zee.

De meeste dalen hebben een richting van noord naar zaid en het

grootste van allen is dat van San Jose del Caho, dat een lengte heeft

van 40 km. en aan de kust, bij het gelijknamige dorp begint. Tot zelfs

in de hoogste deelen van het gebergte treft men dalen aan, die zoowel

om hun grootte als om hun vruchtbaarheid opmerkelijk zijn. In deze

bergstreek liggen alle belangrijke mijnwerken van Neder- Californië.

In het middelste deel van het schiereiland gaat het verdwijnen van

het graniet gepaard met een geheele omkeering in den topographischen

toestand des lands. Langs de westkust strekt zich een hoogvlakte uit,

die naar het oosten toe langzaam oploopt, om plotseling met een aanmei'-

kelijke steilte te eindigen, welke laatste over het algemeen evenwijdig

loopt met de kust van de Vermillioen-zee, op een afstand van 29 tot

32 km.

Aan den voet van deze 900— 1200 M. hooge steilte liggen vruchtbare,

doch meestal kleine dalen, waarin zoowel de voortbrengselen der tropen,

als de kuituurgewassen der gematigde sti'eken welig groeien. Ook aan

de zijde van den Grooten Oceaan, aan de Magdalena-haai en ten noorden

daarvan ligt een gebied van minstens 2600 km. oppervlakte, dat voor

landbouw uitnemend geschikt zou, zijn.

Het hoogland van dit middelste gebied is overal kaal en dor, maar in

de vele diepe inzinkingen, die het in alle richtingen doorsnijden, treft

men uiterst vruchtbare streken aan. Hier wint men ook wijn, van een

helder roode kleui- en min of meer wrang, maar in elk geval veel beter

dan die van Opper-Californië.
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ïen westen en noord-A\ esten van San Ignacio strekken zich groote

vlakten uit, die volkomen woestenijen vormen en begrensd worden door

een kleine op zich zelf staande heuvelrij, die ongeveer evenwijdig loopt

met de kust.

Ten noorden van San Borja verdwgnen de tafellanden grootendeels. De

bergketen op de oostzijde zet zich bijna evenwijdig met de kust voort, tot

ze zich eindelijk verliest in de vlakte. Daarentegen treedt, op de west-

kust, een nieuwe bergketen te voorschijn, die dan weder hooger, dan weer

lager, over het geheele schiereiland voortgaat.
'

De grootste verheffing van het schiereiland is de Pic de la Giganta.

Deze top bestaat uit vulkanisch gesteente, ofschoon geenerlei sporen van

vroegere vulkanische werkingen, noch kraters, noch uitgeworpen stoffen

voorhanden zijn. De hellingen zijn kalkhoudend, doorsneden door rijke

koperaderen, die in het district Loreto bewerkt worden.

Tusschen de bochten van Mulegé en los Angeles ligt een andere be-

langrijke berggroep, bekend onder den naam van de drie Jonkvrouwen —
los tres virgines — welke zich 2700 a 3000 M. boven den spiegel der

zee verheffen zou. De natuur van het gesteente, waaruit dit bergge-

vaarte bestaat, is vulkanisch, de toppen zijn stomp en de inzinkingen van

voormalige kraters duidelijk zichtbaar. In sommige dier inzinkingen treft

men so'fatara's aan. De zuideljjke hellingen bestaan uit zand, lava en

bazalt.

Neder-Californië bezit slechts weinig rivieren en daaronder geen enkele,

die men op het vasteland met dien naaoi bestempelen zou. Er is er toch

geen onder, die bruikbaar gemaakt zou kunnen worden voor de scheep-

vaart, ofschoon de breedte vaak meer dan 6 M. bedraagt. Een verschijn-

sel, dat in deze streken zeer menigvuldig voorkomt, is het verdwijnen van

stroomen, die dan hun loop onder den grond voortzetten, om vaak veel

verder op weder te voorschijn te komen. Natuurlijk moet een en ander

worden toegeschreven aan de gesteldheid van den bodem.

Onder de talrijke havens langs de kusten zijn wellicht een paar bestemd

om nog eenmaal een groote rol te spelen in het handelsverkeer op den

Grooten Oceaan. De Magdalena-haai, de beste van allen staat, wat ruimte

en diepte aangaat, bij de prachtige haven van San Francisco volstrekt niet

ten achter. Deze baai, zoowel als de Scanimon-lagune en de San Igna-

cio-golf vormen uitstekende walvischgronden en hebben dan ook sedert

een reeks van jaren vele walvischvaarders tot zich gelokt.

Ofschoon men op het gebergte eiken- en dennenboomen aantreft, is toch

in deze streken het timmerhout uitermate schaarsch. Acaciën vindt men

in nagenoeg alle dalen en bijna overal leveren palmboomen geschikt bouw-

materiaal. In de bekoorlijke, schilderachtige dalen bedekken wilde rozen de

oevers der beken. De landbouw, zelfs de teelt van suikerriet, levert hier

prachtige resultaten. Oranje- appelen, sapoten [Achras zapota), enz., ge-

dgen voortreffelijk en dichter bij de kust, kokos- en dadelpalmen. Of de

rotsen en droge plaatsen vindt men agaven en cactussen in allerhande

soorten en daaronder eenigen, die voortreffelijke vruchten leveren.

De bewoners van Neder- Californië zijn een leelijk en lui slag van men-

1. Pelermann's Gcograpliiscbe Milth, 1868. S. 274—275.
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schen, die in hun afgezonderde positie een soort van plantenleven leiden

en geheel onkundig zijn van alles, wat er, buiten hun schiereiland, in de

vrijde wereld voorvalt. De geheele bevolking bedraagt wellicht niet meer

dan 6000 a 8000 zielen, ofschoon andere opgaven van 12 tot 15000

spreken. Het is eeu gemengd ras van Spanjaarden en inboorlingen, doch

klaarblijkelijk heeft het Indiaansche bloed verreweg het overwicht. De

mannen zijn iorsch van gestalte, slank gebouwd en zeer bewegelijk, de

vrouwen onderscheiden zich door schoonheid en reinheid van zeden. Er

komen onder de bevolking omstreeks 600 buitenlanders voor : Duitschers,

Franschen en vooral Amerikanen. Dezen houden zich bijna uitsluitend

met het mijnwezen bezig. Vooral de Amerikaansche maatschappijen bear-

beiden in de laatste jaren de bergwerken met groot voordeel.

Op het geheele schiereiland treft men geen enkele vaste nederzetting

van inboorlingen aan. In de maanden April en Augustus komen van de

tegenoverliggende kust van het vasteland eenige honderden Indianen, van

de stammen der Jaquis en Magas, die op de kust van de golf van Pe-

chilinque hun tenten opslaan en zich met paarlvisscherij bezig houden.

Zij slaan hun tijdelijke dorpen op langs de geheele kust van genoemde

golf tot bij het eiland St, Marcos, dat beroemd is wegens zgn schoon

albast. Voor de aankomst der Spanjaarden leefden Indiaansche stammen

in het land en wel in het noordelijk deel de Maricopas, terwijl de Chi-

himecas zich in het zuiden gevestigd hadden, tusschen de bocht van Mulegé

en la Paz aan de eene en de kapen San Lucas en Palmas aan de andere

zijde. Na de aankomst der Spaansche veroveraars vluchtten zij over de

golf naar het hooggebergte van Sonora en Chihuahua, waar hun nakome-

lingen tegenwoordig nog tot op zekere hoogte getrouw blijven aan de

zeden en gewoonten hunner voorouders.

De Zuidzee-kusten van het schiereiland kunnen geen enkele grootere

plaats aanwijzen. Aan de golven van Magdalena, van San Quintin en van

Todos los Santos treft men eenige gehuchten aan, wier bewoners zich met

veeteelt bezig houden. Op het woeste gebergte zwerft het wilde schaap

en de steenbok rond, het californische hert en andere herkauwende dieren,

die tusschen rotsblokken en doornstruiken de bittere kruiden afgrazen.

Nabij de noordelijke grens ligt op de westkust de haven San Diego,

met 500 inwoners, de zendingpost San Thomas, met 250 en de wijn-

gaarden van Comandu, met hoogstens 300 inwoners. Dichter bij de

golf, tusschen de bochten van Angeles en Mulegé, op de hellingen van

het Giganta-gebergte, ligt de mijnplaats Loreto, met 400 inwoners. Daar

tegenover ligt, niet ver van de kust, het eiland Cannen, 14 uren lang

en 4 uren breed. De vrij sterke vloed overstroomt dagelijks den vlakken,

zandigen oever tot aan het zwarte bazaltgebergte, midden in het eiland en

als het water verdampt is, blijft een verblindend witte zoutlaag achter,

die het aanzien heeft van een uitgestrekt sneeuwveld. Het gouvernement

van Calilornië verpacht jaarlijks deze door de natuur gevormde zoutpan

en het bedrag dier verpachting vormt een der belangrijkste bronnen van

inkomsten van den staat.

Tegenover de baai van Cortes en verder op, nabij de golf van San

Luiz en de Ma rasa, strekt zich de Archipel van Loreto of de rotseihniden



1. De Magdalena-rivier. — 2. Indianen van den Siërra Nevada. — 3. Typen uit Arequipa. — 4. De
Xathedraal van Arequipa
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van St. George uit. Op de hooge klippen van graniet en porfier breekt

de branding, maar bier ontbreekt zoetwater en dikwijls verloopen er jaren,

zonder dat er een enkele droppel regen valt. Daar nestelen tallooze zwer-

men van zeevogels, die dikke lagen guano hebben doen ontstaan. Maar

in weerwil van het zachte klimaat en een steeds helderen hemel zijn al

die eilanden dor en onvruchtbaar.

Aan de bocht van Mulegé ligt het stadje Midege, met ruim 1000 in-

woners. Voor deze golf strekt zich het eiland Santa Ines uit. De opper-

vlakte er van wordt gevormd door golvende heuvels, tusschen welke een

ontelbare menigte zeevogels hun nesten hebben gebouwd en hun eieren

uitbroeden. Op de vlakke kusten koesteren zich zeehonden en zeekoeien

in de zon. Daar vormen zich die verbazingwekkende lagen van phosphor-

en ammoniakhoudende stoffen, die onder den naam van guano in den

handel gebracht en in ver verwijderde landen als meststof gebruikt wor-

den. Het biedt een zeer eigenaardig schouwspel aan, wanneer men tegen

den avond die duizendtallen van zeevogels op hunne nesten neder ziet

strijken. Bij het krieken van den morgen vliegen zij weder uit, onder

vroolijk geschreeuw en in groote koppels trekken ze op ontzaglijke afstan-

den op voedsel uit. Het meeste leven maken de'witte en grijze meeuwen

{Jarus ridebundus). De plompe pelikaan werpt zich pijlsnel in zee, om met

nooit falende zekerheid den een of anderen visch te verschalken, strandloo-

pers van allerlei soort zetten de kusten levendigheid bij, terwijl reigers,

ibissen en Tantalus-vogels met een zekere deftigheid de afloopende golven,

volgen, om de mollusken te vangen.

De hoofdstad van het schiereiland — la Paz — ligt aan een schoone

golf, waarin honderde schepen een veilige ligplaats vinden en is de eenige

haven, die voor den buitenlandschen handel is opengesteld. Hier leggen

de stoomschepen van San Francisco aan, die koers zetten naar IMazatlan

en Guaymas en de vele zeilschepen, die handelsartikelen brengen naar de

verschillende havens van den Grooten Oceaan.

De stad heeft 2000 inwoners, allen, met uitzondering van eenige bui-

tenlanders, van Spaansche afkomst. De straten zijn recht en breed en

beschaduwd door een dubbele rij van esschen. De huizen zijn allen stevig

van steen gebouwd en met pannen gedekt, veelal geschilderd, met groene

jalousiën. Te recht is zoowel de schoonheid als de lieftalligheid der vrou-

wen beroemd en niet minder haar muzikale aanleg. In den stillen zomer-

nacht klinkt dan ook uit vele huizen een liefelijk pianospel den wandelaar

tegen. Gewoonlijk omsluiten de huizen een vierkante binnenplaats, die

meestal een sierlijken bloementuin vormt, door een open veranda omgeven.

Twintig uren ten zuiden van la Paz ligt het kleine plaatsje San An-

tonio, op acht uren afstand van de zee, op de oostelijke helling van het

gebergte. Het telt een vierhonderdtal inwoners, die zich uitsluitend met

bergbouw bezig houden. Vooral in de laatste jaren leverden de rijke zilver-

aderen ongelooflijke winsten. De rotsen worden op de plaats zelve zelden

bewerkt, dewijl hunne vermenging met arsenicum en antimonium de be-

werking in hooge mate bezwaarlijk maakt. Ze worden dus ingescheept en

vinden dan hun weg meest om kaap Hoorn henen, tot zelfs naar Hamburg,

om in Preiberg gesmolten en gezuiverd te worden.

III. 14
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Door de ontdekking der onderaardsche schatten heeft Californië aan-

merkelijk gewonnen in belangrijkheid. In een aantal uitloopers van het

gebergte naar de Golf van Californië werden groote zilverwerken geopend,

ten deele in de nabijheid van de kust, die hier van zulk een gunstige ge-

steldheid is, dat de schepen bijna vlak aan het land de ankers uit kunnen

werpen. Behalve zilver wordt er ook koper en lood gevonden en in den

laatsten tijd, heeft men in de hooger gelegen dalen ook goudaderen ontdekt.

Volgt men de kust verder zuidelijk, dan komt men in het bekoorlijke

dal van San José del Cabo, in welks midden het stadje San José gevon-

den wordt, met 1800 inwoners. In de hooger gelegen deelen van het dal

ontspringt een rijke bron van het helderste water, dat velden en tuinen

besproeit. In de richting van de golf wordt het uitzicht door niets be-

lemmerd en de koele zeebries matigt de hitte, die door de weerkaatsing

op de kale rotsen anders ondragelijk zou zijn.

Het stadje ligt in een woud van oranjeboomen, waarboven hier en daar

statige kokospalmen hun sierlijke kronen heen en weer wuiven. Deze

werkelijk tropische plantenwereld strekt zich benedenwaarts uit tot aan

den voet van het gebergte, waar het panorama gesloten wordt door het

dorpje San Juan del Caho. Een ontzaglijke menigte vogels zet aan dit

bekoorlijk landschap leven bij.

Langs de veertig uren lange kuststrook tusschen San Antonio en San

José del Cabo wordt hoofdzakelijk landbouw en veeteelt uitgeoefend. Daar,

waar bronnen of beken een eenigszins voldoende besproeiing waarborgen,

wordt suikerriet, rijst en frijoles verbouwd. Overal liggen sneeuwwitte

huizen achter de boomgroepen verscholen en de bewoners versieren deze

gewoonlijk met smaakvolle bloemperken in de kleine, maar nette tuinen,

die deze woningen omgeven.

De veeteelt wordt hier op groote schaal gedreven. De hoogten leveren

voedzame gras- en cactussoorten, dis ook ts midden van dorre woestenijen

een voldoend voedingsmiddel voor het rundvee leveren. Vooral het slacht-

vee uit deze streken is zeer gezocht en de kaas gaat door voor de beste,

die in het land gewonnen wordt.

Van San José del Cabo tot kaap San Lucas, een afstand van tien uren

gaans, is de kust rotsig en woest en wordt alleen verlevendigd door een

menigte steltloopers van de grootste soort, die op het strand overvloedig

voedsel vinden. Hier vindt men den reuzenreiger, den rooden lepeJreiger

ïplatea), de purperkleurige ibis, de tantalus en vele andere vogels, die

allen behooren tot de familie der grallae.

De zee is buitengewoon rijk aan visch en vooral is dit het geval langs

de zuidkust van het schiereiland, tusschen de kapen Palmas en San Lucas.

Daar vindt men zoowel reuzenschildpadden als kleinere soorten, reusach-

tige sepia's, buitengewoon groote haaien en zwaardvisschen. Op de geheel

woeste westelijke kusten wemelt het van zeeleeuwen en de zeeotters lok-

ken hierheen vaak een groot aantal jagers uit Noord-Amerika. Eindelijk

zijn deze kusten ongelooflijk rijk aan prachtige schelpen, waarvan nog

slechts enkele weinige beschreven zijn. De paarloester wordt op vele plaat-

sen aangetroffen, evenals de purperslak, die bij het zijdeverwen gebruikt

wordt.
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Zeer verschillend is het tooneel, dat den reiziger wacht, die op een der

punten van de Atlantische kust van Mexico voet aan wal zet. Hier vindt

hij een heeten zandgordel, daar een door koraalbanken ingesloten baai,

ginds een verzande bocht, waarin een ondiepe en eveneens verzande ri-

vier haar traag voortvloeiend water uitstort. Niet veel anders is het

op de westkust gesteld, van waaruit wij de terrassen zullen beklimmen,

om de hoogvlakte te bereiken, waarop de Mexikaansche hoofdstad gelegen

is. Op die westkust zijn de belangrijkste havenplaatsen gelegen , het

gloeiend heete Acajndco en het meer noordelijk gelegen Mazatlan.

De havenstad Mazatlan ligt juist onder den Kreeftskeerkring en alles

herinnert hem, die van het noorden komt, dat hij hier den tropenzone

betreedt en voor alles wordt hij er aan herinnerd door de brandende hitte.

Van de zee uit gezien, biedt Mazatlan, omgeven als het is door hooge

palmen en bananen, een schilderachtigen aanblik aan, maar het hooge

denkbeeld, dat men alsdan geneigd is van de stad op te vatten, wordt te

eenenmale verstoord, door een wandeling door het inwendige. De bevolking

bedraagt ongeveer 20000 zielen, hoofdzakelijk mestiezen. In de meer aan-

zienlijke stadswijken wonen afstammelingen van Spanjaarden van onver-

basterd bloed, in den naasten omtrek der plaats reine Indianen.

Van Mazatlan zetten wij per stoomboot den tocht voort naar Manzanillo.

We volgen hierbij John Lewis Geiger, een der meest beproefde gidsen

in dit land. ^

Manzanillo ligt op 19" 6' 45" NB. en op 104° 32' 10" WL. v. G., aan

eene schoone, ronde baai, aan alle zijden omlijst tusscheu heuvels, waarop

de weelderigste plantengroei prijkt, in al de pracht eener tropische wereld.

Dadelijk achter die heuvels, strekt zich, ongeveer evenwijdig aan de kust

der golf, de brakwater-lagune van CuijuÜan uit.

De haven van Manzanillo is uitstekend goed en zoo diep, dat de grootste

schepen hier ankeren kunnen. De ingang is geheel vrij van rotsen of

klippen. De stad strekt ook aan Colima en eenige kleinere plaatsen van

het binnenland tot haven. Haar handel is uitsluitend in handen van drie

Hamburgsche firma's.

Manzanillo is in hooge mate ongezond ; de hitte is er spreekwoordelijk

geworden en het water slecht. Maart en April, dat zijn de laatste maanden

van het droge jaargetijde, zijn het gevaarlijkst, dewijl alsdan de nabij-

gelegen lagune de Cuijutlan slechts stinkende waterpoelen bevat. Inter--

mitteerende koortsen zijn aan de orde van den dag en zelfs de inboorlin-

gen blijven daarvan niet verschoond. Ofschoon ze zelden doodelijk zijn,

toch is de werking buitengemeen verzwakkend.

Tegen den nadeeligen invloed van het slechte drinkwater vrijwaart men

zich althans gedeeltelijk door de agiia (resca, d. i. een mengsel van water,

suiker en allerlei vruchtensap.

Evenals in geheel Mexico zijn ook hier alle huizen naar een zelfde plan

opgetrokken uit adoben, d. z. in de lucht gedroogde tegels en vaak met

1. J. L. Geiger. A peep at Mexico : a narraiive of a journey across the rc|iublic frcm tlie l'acihc

to (he Golf, iii December 1873 and January 1874 Loiidoii, lb74. 80.



stroo gedekt. Zij vormen een vierhoek, waarbinnen een besloten ruimte,

waarop alle kamers uitkomen, een zeer geschikte inrichting in een land,

waar frissche lucht " en schaduw onvermijdelijk noodzakelijk, te eenemale

onmisbaar zijn.

De tocht van Manzanillo naar Colima heeft het geschiktst plaats door

middel van een klein stoomschip, dat de laguna de Cuyutlan bevaart, wat

intusschen slechts gedurende vier maanden van het jaar plaats kan hebben,

daar gedurende den overigen tijd de lagune door de sterke verdamping gebrek

aan water heeft. Deze lagune is 64 km. lang, fiV2 a 16 km. breed en van de

zee slechts gescheiden door een smalle landtong, die met mangrove-strui-

ken begroeid is. Ze is het verblijf van eeu groote menigte alligators, die

zich in dit stilstaand, drabbig water op hun gemak gevoelen- Verder ziet

men er tal van watervogels: eenden, reigers, pelikanen, flamingo's, strand-

loopers en koningvisschers. In de lucht zweven havikken, blauw-zwarte

zwaluwen en duizenden van insekten.

Wanneer men het zuid-oostelijk deel der lagune nadert, houden de man-

grove-struiken op en op den achtergrond treedt, boven een krans van

olijfpalmén de met sneeuw bedekte vulkaan van Colima te voorschijn.

Te Cuyutlancillo, een landingsplaats aan het zuid-oostelijk uiteinde der

lagune, moet men muilezels bestijgen, om de reis naar Colima voort te

zetten. De di-ijvers — inozos — dragen het gewone Mexicaansche kostuum,

witte of bleekroode wollen jakken en lederen beenkleederen. üp het hoofd

dragen zij de uit palmstroo of vilt vervaardigde sombrero, die wel zwaar

is, maar een uitnemende bescherming aanbiedt tegen de verzengende zonne-

stralen. Sandalen, van sterk leder vervaardigd, voltooien de zeer doelmatige

uitrusting.

De weg van Cuyutlancillo naar het op 13 km. vandaar verwijderde

Paso del Rio de la Armeria voert door bosschen van bijna ondoordring-

baar struikgewas. Kruipplanten slingeren zich om bijna eiken boomstam

henen en onder de talrijke cactussoorten valt vooral de orgelcactus in het

oog. Vogels met een rijke vederenpracht, inzonderheid bontkleurige pape-

gaaien zetten levendigheid bij aan dit woud der tierras calientes. Verder

op wordt het landschap minder boschrijk. Wilde kalkoenen, zwaluwen en

gieren en een menigte andere vogels houden hier hun rerblijf, terwijl

kleine Indianen-dorpen verscholen liggen achter boschjes van bananen,

oranje-boomen en struiken van watermeloenen. Mannen, vrouwen en kin-

deren zitten in de veranda's hunner huizen en vinden veelal een nuttige

bezigheid daarin, dat ze elkander zitten te bevrijden van allerlei ongedierte,

dat bijna even spoedig vermeerdert als het weggevangen wordt.

De Eio de la Armeria krimpt in het droge seizoen tot een onaanzien-

lijke beek in, doch toen Geiger haar overtrok was het een wild bruischende

bergstroom. Hier moest helaas een gereed staande, ruw samengestelde wa-

gen bestegen worden. De weg is bepaald uitermate slecht, maar toch gaan

de kleine, onvermoeide muildieren rustig voort.

Langzamerhand krijgt de bodem een geheel ander aanzien. Kiezel en

rotsgrond nemen de plaats in van het zand, de plantengroei wordt spaar-

zamer, de Indianendorpen daarentegen talrijker ; men stijgt voortdurend,

maar zeer langzaam.
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In de haciënda la Calera verkwikt zich de vermoeide reiziger met

agua de coco, de melk, of beter gezegd het water van groene, onrijpe

kokosnoten, de meest verkwikkende drank, die men drinken kan. Verderop

ziet men uitgestrekte bouwlanden, hier en daar hutten en schilderachtige

plantages van kokospalmen en bananen. Zoo bereikt men het heerlijke dal

van Colhna, waardoor een breede sti'aatweg loopt.

Colima ligt op de plaats van een voormalige Indianenstad, op 19° 11''

NB. en 103° 40' 30" WL. v. G. Dc stad is aan alle zijden omgeven door

bergen, waarboven zich de hooge vulkaan van Colima verheft, die op den 13^^^'^

Juni 1869 op nieuw is beginnen te werken, nadat zij sedert 1818 geen

spoor van werkzaamheid vertoond had. ' De stad telt 25000 inwoners,

meestal Indianen en Mestiezen, die slechts weinige sporen van Spaansch

bloed vertoonen.

Omstreeks 450 M. boven den zeespiegel gelegen, is het klimaat van

Colima veel gezonder dan dat der kustplaatsen en de temperatuur is ook

wat lager. Toch blijft nog de hitte buitengemeen groot en eene wandeling

door de lange, rechte straten der stad is werkelijk een hoogst vermoeiende

inspanning.

De huizen, die meestal van platte daken voorzien zijn, hebben geen

vensters aan de zijde van de straat en deze bouworde is in geheel het

westeljjk deel van Mexico overal de zelfde. In de geheele stad heerscht een

bijna beklemmende rust en doodsche stilte. Evenals in alle Mexicaansche

plaatsen concentreert zich het openbare leven geheel en al tot het groote

plein, de Plaza de Arinas of kortweg Plaza. Aan de noordzijde hiervan

staan de schoonste gebouwen van Colima. De Alameda, op de Plaza ^ueva,

is een kleine, maar lommerrijke, openbare tuin, beplant met schoone pal-

men, oleanders, oranje- appelen- en citroenboomen. De Rio de Colima,

een klein riviertje, doorstroomt de stad en vertoont op hare oevers meer

dan een werkelijk schoon tooneel. In de nabijheid van Colima liggen heer-

lijk schoone tuinen van ooftboomen, wier zeldzame pracht boven alle be-

schrijving verheven is.

De verdere tocht naar de stad Guadelaxara kan alleen ondernomen

worden met een goed gewapend escorte, daar de weg tot aan Zapotlan

voor buitengemeen onveilig doorgaat. De slechte toestand van den weg

gaat elk begrip te boven en men kan hiervan voorzeker het voormalig

despotiek gouvernement geen verwijt maken, want het is duidelijk, dat hij

zich oorspronkelijk in een goeden toestand bevond. In het tijdperk van

vrijheid heeft men hem echter, zooals zooveel andere dingen in Mexico, laten

vervallen. ÏSTatuurlijk gaat het steeds opwaarts. Al spoedig is de kokos-

palm verdwenen, terwijl de taaiere banaan het wat langer volhoudt. Spoe-

dig rust het oog op rijke rijstvelden, mais, suikerriet, katoen en tabak,

maar over het algemeen vormt toch het bebouwde land maar een zeer

klein gedeelte van de oppervlakte.

Voordat men te Tonïla kwam, moest de Baranca del Arenal overschre-

den worden, de eerste dier afgronden, die bepaald aan Mexico eigen zijn

en zooals men er op dezen weg nog een menigte ontmoet. Het Baranca-

district, om Tonila henen, aan den voet van den reusachtigen vulkaan van

\. Peterraanns geogr. Mitth. 1869 S. 385.
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Colima, is buitengemeen schoon. Toen onze reiziger het bezocht, stegen

dampen op uit een krater van den vuurberg, die gevormd was geworden

bij een uitbarsting, die zes jaren vroeger had plaats gehad. Omstreeks 8

km. meer noordelijk verheft zich een andere piek, de uitgewerkte vulkaan

Pico helado, wier hoogte met die van den Colima overeenkomt, daar ze

zich 3350 M. boven de oppervlakte der zee verheft. De weg loopt hier

over oude lavastroomen henen, tot ongerief der reizigers en schrik van de

muildierdrijvers, die zulke slechte wegen, -pedregales^ zooals zij ze noemen,

uit den grond des harten haten.

Aldus betrad onze reiziger den staat Xalisco, een der meest onveilige

deelen van dit zeer onveilige land. Hij trok hier over de oeroemde Bar-

ranca de Beltran, die slechts 160 M. diep is, doch wier wanden zich lood-

recht verheffen. Deze kloven bemoeilijken de verbinding tusschen Colima

en Zapotlan en maken elk verkeer per rijtuig onmogelijk.

Het escorte, dat van uit Colima gekomen was, bestond uit kerels met

ware spitsboevengezichten, die bepaald zeer weinig vertrouwen inboezem-

den, te meer waar het van algemeene bekendheid is, dat ze maar al te

zeer geneigd zijn om bij gelegenheid zelve de rol van roovers te vervullen.

De weg naar Zapotlan voert eerst door wouden van conifeeren, vervolgens

tusschen velden van opunties en maguey's {agave mexicana) door. Uit de

laatstgenoemde plant wordt niet alleen het zoogenaamde pulque, maar nog

twee andere geestrijke dranken gebrand, de mezcal en de tequile. Uit de

vezels der dikke agave-bladeren vervaardigt men sterke touwen, matten, enz.

De bewoners van Zapotlan, een stad met uiterst vervelende, lijnrechte

straten, hebben juist geen heel besten naam. Struikrooverij is hun voor-

naamste middel van bestaan en al is het vrede, toch is de omstreek der

stad nooit veilig. Zelfs de geestelijken liggen onder sterke verdenking

met de struikroovers gemeene zaak te maken, een nieuw bewijs, dat de gees-

telijkheid, die uit het volk voortkomt, onder alle omstandigheden datgene

is, wat het volk is.

Zapotlan — ook wel Crieduo Guzman genoemd — is een der oudste

steden van Mexico, maar veel minder karakteristiek dan Colima. Het

klimaat echter is er uitmuntend, want de stad ligt in de tierras tempadas,

op een hoogte van 1310 M. De belangrijkste voortbrengselen van deze

plaats zijn zeep, een soort van rum, aguardiente de cana. De heuvelen,

die de stad omringen, zijn buitengemeen rijk aan mineralen.

De weg van Zapotlan naar Sayula loopt door een breed dal, langs de

moerassige oevers van een klein meer. V^an uit de toppen der boomen,

zien helder roode kardinalen, kolibris en deftige zopiloten op den reiziger

neder. Een menigte roode steenen, ter herinnering aan verslagenen opge-

richt, vertoonen niet alleen deze weg, maar nagenoeg alle wegen van Mexico.

Sayula, het naastbijzijnde grootere station , komt in alle opzichten met

Zapotlan overeen. Even als het laatstgenoemde verheugt het zich in een
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uiterst gezond klimaat, daar het op eene hoogte van 1340 M. boven den

zeespiegel ligt, op een vruchtbare hoogvlakte en in de nabijheid van een

meer, de lago de Sayula. Na den regen blijft in dit meer een witte

neerslag achter, die men tequesquite noemt en die, door geheel Mexico

henen, gebruikt wordt voor de zijde-fabricage.

De streek ten noorden van het genoemde meer ziet er op lang na zoo

vruchtbaar niet meer uit, als die tusschen Zapotlan en de zee. Heeft men
de laguna de Zacoalco verlaten, waar men weder een alkalihoudenden ne-

derslag aantreft, dan stijgt de weg voortdurend, terwijl hij in de zelfde mate

slechter wordt. Hij loopt door breede dalen en vervolgens over een uitge-

strekt plateau, dat vrij sterk bebouwd wordt. Hier en daar ziet men ha-

ciënda's, met groote gebouwen.

De stad Santa Ana Acatlan is berucht wegens hare bevolking, een echt

roovergespuis en verder wegens haar smerige huizen en ellendige bestrating.

Heeft men dit aantrekkelijk oord achter zich gelaten, dan trekt men over

een niet hoogen bergrug henen en daarna strekt zich voor het oog een

groote vlakte uit, bezaaid met tal van dorpen, gehuchten en haciënda's.

In deze vlakte ligt Guadelaxara, de hoofdplaats van den Staat Xalisco en

een berucht rooversnest.

De staat Xalisco, een der grootste en meest beroemde van de republiek,

omvat het grootste deel van het Spaansche koningrijk Nieuw-Gallicië en

telt omstreeks 900000 inwoners.

Guadelaxam is nevens Mexico en Puebla de gewichtigste stad van het

land, ofschoon het aantal inwoners overtroffen wordt door dat van Leon.

In Guadelaxara leven omstreeks 75000 menschen en de stad ligt op een

hoogte van 1580 M. boven de zee, onder een altijd helder blauwen hemel.

De stad bezit een zeer schoone kathedraal, met fraaie, eigendommelijk

blauw en geel beschilderde kleuren, een groot amphitheater voor stieren-

gevechten
, die overigens in geheel Mexico verboden zijn , een opera,

een voortreffelijk ingericht hospitaal en vondelingengesticht. In het laatste

besteden zelfs moeders uit den meer gegoeden stand hunne kinderen, om
aldus ontheven te zijn van de zorg voor hun verdere opvoeding. Een

dergelijk toevluchtsoord bestaat er voor bejaarde behoeftigen en een school

voor jonge meisjes. Een dozijn dagbladen worden in de stad uitgegeven.

Volgens de beschrijving moet het Cimenterio de Beien veel overeenkomst

hebben met het beroemde kerkhof in de Certosa di Bologna.

Maar in weerwil van al de kenmerken eener moderne beschaving, waarin

zich de hoofdstad verheugt, is toch de bevolking der provincie, zelfs in Mexico,

berucht wegens hare verregaande losbandigheid, wetteloosheid en traagheid.

De handel, althans voor zoover die op eenigszins grootere schaal gedre-

ven wordt, is bijna geheel in handen van Duitsche, Fransche en Engelsche

kooplieden. Eoovers en slechte wegen zijn ook hier, evenals overal elders

in Mexico, de voornaamste hinderpalen voor de ontwikkeling en welvaart
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der bevolking. Hier kwam het karakteristieke feit aan het licht, dat een

politie-president tevens het hoofd was der roevers en plagiaras, d. i. men-

schenvangers, die den staat afloopen.

De industrie bepaalt zich tot de vervaardiging van allerhande zoetigheden

— zoogenaamde dulces — waarvoor de stad een bizondere vermaardheid

heeft, verder tot eenige katoenfabrieken en een grooten papiermolen.

De in de nabijheid wonende Indianen onderscheiden zich door eene bui-

tengemeene kunstvaardigheid. Vooral zijn zij ver in de vervaardiging van

talloos vele figuren in leem, die alle mogelijke typen van Alexico voorstellen

Op den morgen van den St. Sylvesterdag 1873 verliet Geiger de stad

Guadelaxara, om in een stikvolle diligence, de moeilijke reis, langs bijna

onbruikbare wegen, naar de hoofdstad te aanvaarden. In het begin is het

land vlak en buitengemeen arm. Scharen van bedelaars, vooral oude wij-

ven, die op een afschuwelijke wijze met hare ellende te koop loopen, om-

ringden den wagen, overal waar hij stilhield om van muildieren te wisselen.

Eerst in de nabijheid van den Rio grande werd het land rijker, de bodem

vruchtbaarder. Onder den naam van Eio grande verstaat men in Xalisco

den ouden Rio Esquitlan, dien grooten stroom, die als Rio de Lerma in en

als Rio de Santiago uit het Lago de Chapala stroomt, om ten slotte zich

in den oceaan te ontlasten. De lengte van zijn vrij sterk kronkelenden loop

bedraagt bijna 1000 km. en zijn stroomdal, dat gemiddeld 25, soms echter

meer dan 50 km. breedte heeft , kenmerkt zich door buitengemeene

vruchtbaarheid.

Op den weg naar Guanaxuato trekt men door de streek tusschen de

stad Tepatitian, een plaats met wellicht 8000 inwoners en de Benta de

Pegueros, een uitgestrekte, bruingele zandvlakte, die alleen met verschrom-

pelde cactusplanten begroeid is. Dit is wellicht het meest woeste en meest

verlaten deel der republiek.

In den omtrek v^an het vriendelijke stadje San Juan de los Lagos ne-

men de haciënda's in aantal toe. De nopaleeën worden talryker, naarmate

men de stad Lagos de Moreno nadert, welker ligging veel overeenkomt

met die van San Juan. Deze stad, die zich 1920 M. boven den zeespiegel

verheft, telt 15000 inwoners. In de ellendige herberg van deze plaats,

maakte Geiger kennis met een lid van het congres, een goed ontwikkeld

man, maar die er gedurende de twee dagen, dat Geiger hem gadesloeg,

volstrekt niet aan dacht het gelaat of de handen te wasschen.

Op Lagos loopt de weg uit, die ver uit het noorden, van Durango naar

Mexico loopt en 32 km. verder betreedt men het gebied van den Staat

Guanaxuato, de best bestuurde van de geheele republiek. In de prachtige

vlakte, die zich, zoodra men de grens van dien staat overschreden heeft, voor

het oog van den reiziger ontrolt, ligt de groote stad Leon de los Aldamas.

Deze stad telt 100000 inwoners, die zich door eene betrekkelijk groote

werkzaamheid gunstig onderscheiden van de overige bewoners des lands
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en overtreft Guadelaxara in architectonische schoonheid. De huizen zijn •

hier grooter en bestaan in den regel uit drie of vier verdiepingen. Toch

is de stad niet de zetel van de regeering, wat haar en hare bewoners een

zekeren plebeïschen trek geeft. Hier worden de uitstekende Mexicaansche

zadels vervaardigd.

Verder blijft de weg tot Sllao volkomen effen en loopt door een vrucht-

bare landstreek. Heeft men evenwel het zoo even genoemde oude, donkere

en treurige nest achter zich gelaten, dan verandert het voorkomen van

het land. Dan betreedt men een berggewest, de Siërra de Comanja

en door de diepe kloof van de Canada de Marsïi rijdt men naar de bergstad

Guanaxuato.

De stad Guanaxuato^ in 1554 gesticht, heeft door haar bouworde geheel

en al het voorkomen van een oud-Spaansche stad. Gedeeltelijk moet dit

worden toegeschreven aan het terrein, waarop ze gebouwd is. De vele holle

wegen toch en steile hellingen hebben dat zelfde beeld van op elkaar ge-

drongen huizengroepen in het leven geroepen, dat alle oude, vermaarde

steden van Europa eigen is. In Guanaxuato, dat in zijn ruimte sterk be-

perkt is, hebben vele huizen vier en vijf verdiepingen. De stad telt 63000

inwoners, die zich verheugen in een betrekkelijk groote rust en veiligheid.

Reeds sedert de verovering van Mexico door de Spanjaarden is deze plaats

beroemd wegens de vele delfstoffen, die in den omtrek gevonden worden.

Men rekent, dat tegenwoordig jaarlijks voor eene waarde van omstreeks

f 18000000.— aan goud en zilver wordt uitgevoei'd. Het eenmaal mo
rijke bergwerk La Valenciana is reeds sedert lang verlaten, daar het

water in de loopgraven staat tot een hoogte van 600 M. In den laatsten

tijd heeft zich eene maatschappij gevormd met het doel om het water uit

te pompen en de verkregen kwartsblokken een verbrijzelings- en smeltings-

proces te laten ondergaan. Om het zilver er uit te halen wordt een mengsel

van mercurium en zwavel gebruikt. De pompmachine wordt, met uitzonde-

ring van eene kleine stoommachine, die van uit Manchester is aangevoerd,

uitsluitend door muildieren in beweging gebracht. Slechts die blokken, die

wat goeds beloven, worden op de zoo even vermelde wijze behandeld, de

overigen worden aangewend bij het bouwen van huizen en het is een feit,

dat de vaak zeer ellendige woningen der arbeiders met zilverdraden door-

trokken zijn. Mocht evenwel de Mexicaansche regeering er toe overgaan,

het uitvoerend recht op zilver af te schaften, dan zouden zeker spoedig al

die woningen tegen den grond geworpen worden, om aldus het zilver te

verkrijgen, dat nog in de bouwsteenen aanwezig is.

Geiger bepaalt het aantal bergwerken van Guanaxuato op meer dan

honderd, waarvan er nog twee en vijftig bearbeid worden. Die van Zaca-

tecas, van San Luiz Potosi en eenige kleinere leveren jaarlijks, aan ge-

munt en ongemunt zilver, een waarde van ongeveer / 100000000.— Voor

het transport van edele metalen van de vindplaats naar de hoofdstad zorgt

de regeering zelve, die daarvoor tol heft. Daar de wegen steeds onveilig

worden gemaakt door roovers en revolutionnairen, moeten de wagens of

lastdieren altijd door een sterke militaire macht begeleid worden. Geiger ver-

haalt eene anecdote, die bepaald kenmerkend is voor den toestand van Mexico.

»Het gebeurde eenmaal," aldus verhaalt hij, »dat de regeering zich in
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groote geldverlegenheid bevond. Toen voerde zij de comedie op van een

schijnbaren aanval van roovers, om zich langs dien weg in het bezit der

getransporteerde schatten te stellen. Zij beschouwde echter deze grap als

een gedwongen leening en vergoedde den eigenaars later de volle waarde

van het aldus verlorene.''

De plaatsen langs den weg, die naar de hoofdstad voert, bieden niet

veel merkwaardigs aan. De bodem wordt vruchtbaarder en de haciënda's

talrijker, naarmate men Salamanca nadert. Tot hiertoe reikt de invloed

van den naburigen Rio de Lerma. Daarbij moeten we niet vergeten, dat

we ons hier op een hoogte van 1830 M. boven den zeespiegel bevinden.

Op deze hoogte toch ligt Irapuato en voor Celaya geeft Geiger 1890 M.

aan. Irapuato en Salamanca zijn kleinere plaaten, met 6 a 8000 inwoners.

Celaya evenwel is een schoone, vroolijke plaats, met eene bevolking van

wel 25000 zielen, die zich bezighouden met leder-industrie en zij de-fabricage.

Wanneer men afgaat op het aantal kerken, dat in de stad voorhanden is,

dan zijn zij tevens zeer godsdienstige menschen.

De staat Queretaro is door zijn instellingen en maatschappelijke toe-

standen even beroemd als Xalisco. De ligging der hoofdstad, op een schil-

derachtigen heuvel, midden in een rijk dal, is in waarheid verrukkelyk

schoon. Maar overigens biedt de stad, het tooneel van het somber

treurspel van 19 Juni 1867, niets opmerkelijks aan. De Cerro de las

Campanas, waar de arme keizer den laatsten adem uitblies en het klooster

de los Capuchinos, waar hij gevangen zat, zijn alleen merkwaardig om

deze herinnering.

De geheele staat heeft een bevolking van 180000 zielen, waarvan 55000

in de hoofdstad. De bewoners houden zich hoofdzakelyk bezig met zeep-

industrie en de vervaardiging van sigaren, waarvan zij de tabak zelve teelen.

Den toestand te beschrijven, waarin zich de straatweg tusschen Queretaro

en Tula bevindt, is eenvoudig volslagen onmogelijk. — Tot overmaat van

ramp wordt hij nog nabij den heuvel La questa China aanhoudend onvei-

lig gemaakt door struikroovers. De geheele weg loopt door een bergstreek,

doorsneden door de bronaderen van den machtigen Rio de Montezurna.

De Siërra Arroyada vormt hier de waterscheiding tusschen den Atlanti-

schen en den Grooten Oceaan.

Tula munt uit door een prachtige kathedraal, die uren ver vermaard

is, wegens de zuiverheid van haar gothische bouworde. De stad is gebouwd

in een diepe dalkloof, maar ligt toch nog 2164 M. boven het vlak der

zee. Hier heeft men het plateau van Mexico en tegelijkertijd de tierras frias

bereikt, wat genoegzaam merkbaar is aan de temperatuur.

De hoofdstad van Mexico is volgens het oordeel van alle reizigers ver-

reweg de schoonste en schitterendste stad van Spaansch Amerika. Toch

zijn het niet zoozeer de gebouwen en monumenten, ook niet de regelma-

tigheid en breedte zgner eindelooze straten, waardoor Mexico zulk een
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grootschen, onuitwischbaren indruk te weeg brengt ; het zijn niet de onver-

gankelijke werken, door menschenhanden gemaakt, het is de verhevenheid

en het majestueuze van de omgeving der stad, de onvergelijkelijk schoons

natuur, die haar omringt! Men stelle zich hier geen Europeesch landschap

voor, want het is geen enkel voorwerp op zich zelve, dat hier het oog tot

zich trekt. Het is de onbegrijpelijk vreemdsoortige schoonheid van het

groote geheel, dat zich met onweerstaanbaar geweld aan den toeschouwer

opdringt en hem doet verstommen van bewondering en ontzetting. Van den

rand van het dal van Mexico — el volle de Mexico — vertoont zich het

heerlijkste vergezicht op de bergreuzen van den Popocatepetl en Iztacci-

liuatl, die op den achtergrond oprijzen. Groote, heldere meren wisselen af

met bosschen van cypressen en pijnboomen en bloeiende graanvelden, ter-

wijl daartusschen de trotsche hoofdstad zich uitstrekt als een reusachtige

meetkunstige figuur.

De stad Mexico ligt midden op het plateau van Anahuac, ongeveer even-

ver van de beide oceanen verwijderd, op een hoogte van 2300 M. boven

den zeespiegel en geniet aldus een eeuwige lente. Aan de eene zijde ligt

een zoutwatermeer, dat van Tezcuco, aan de andere zijde een zoetwater-

meer, dat van Xochimilco. Vroeger lag de stad, gebouwd op de plaats van het

oude Tenochtitlan, aan den oever van het eerstgenoemde, maar de uitroei-

ing der bosschen heeft den waterspiegel daarvan zoozeer verlaagd, dat het

meer thans bijna een uur gaans van de stad verwijderd is. Het is een

schoone plaats, die een betrekkelijk zindelijk voorkomen heeft, zoolang men

althans de voorsteden en onbebouwde plekken niet nadert. Ze vormt een

volkomen vierhoek, met straten, die elkander rechthoekig snijden, goed

geplaveid zijn en voorzien van breede trottoirs. Ze loopen byna allen in

een richting van noord naar zuid en van oost naar west. Over het al-

gemeen zijn ze breed, lijnrecht en volmaakt vlak, zoodat men ze met een

enkelen blik overzien kan. Wie Turin bezocht heeft, kan zich vrij gemak-

kelijk een goede voorstelling van Mexico maken. Onder de prachtigste

straten moeten vooral genoemd worden de Calle de los Plateros, met rijke

winkels van juweelen en edelgesteenten, de aanzienlijke Calle de Aguila,

de oude Straat van Tlacopan. Vooral schoon is ook de aanblik van de

Plaza, met de heerlijk schoone hoofdkerk, waarvan het inwendige letter-

lijk schittert van goud, zilver en diamanten. Op dit plein liet keizer

Maximiliaan een prachtige fontein aanleggen, terwijl hij het ook met boo-

men en struikgewas deed beplanten. Nog verdient vermelding de school

voor mijnwetensehappen, een indrukwekkend gebouw, van groen porfier

opgetrokken, met een aantal ruime gehoorzalen, scheikundige werkplaatsen,

woningen voor de hoogleeraren, enz.

De omtrek der stad is, zooals we reeds zeiden, onbegrijpelijk schoon.

Allereerst noemen we het dorp Tacuhaija, met zijn prachtige villa's en

landhuizen, waar de rijkste Mexicanen wonen of althans wonen moesten.

Maar in weerwil van den tramway, die het dorp met de hoofdstad ver-

bindt, blijven de huizen voor het meerendeel onbewoond, uit vrees voor

roevers, die er zich vooral op toeleggen de rijke bewoners op te lichten,

om ze aldus een hoog losgeld af te persen. Dit geschiedt om zoo te zeg-

gen onder de oogen van de landsregeering.
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Naar llalpam loopt een ijzeren spoorweg. Het slot Chapultepec, dat op

een uur afstands van Mexico, op een 65 M. hoogen heuvel van porfier

gelegen is, prijkt nog in al den glans, waarmede de keizer het getooid heeft.

Maximiliaan heeft het oude kasteel met kwistige hand verfraaid en tooide het

met fresco's, standbeelden, en schilderijen. De vermaarde ahuehuetis [Tax-

odium districhum) van het park van Chapultepec zouden het in schoon-

heid zelfs winnen van de sequois van Californië. Ook het van de boomen

nederhangend mos {Tillandsia usneoides), door de Mexicanen harha espa-

nola, of kortweg heno, d. i. : hooi genoemd, heeft een uiterst schilder-

achtig aanzien.

Een uitstap naar Popotla en Taciiba voert naar den Arbol de la Roche

triste en naar de overblijfselen van een asteeksche teocalli, welks pyramide

niet in vergelijking komt met de reusachtige bouwwerken der oude

Egyptenaren. Van de bedevaartsplaats Santa Maria de Guadeloupe, de

beroemdste van geheel Mexico, maakt men gemakkelijk een uitvlucht naar

de Chinampas, de drijvende tuinen van Mexico, in het meer van Tezcuco.

Ofschoon niets minder dan vastland, hebben ze toch reeds sedert langen

tijd opgehouden drijvende eilanden te zijn.

De hoofdstad is sedert een paar jaren, door middel van een ijzeren

spoorweg, verbonden met de Atlantische kust en de voornaamste daarop

gelegen haven Vera Cruz. Deze spoorweg is de eenige in de geheele re-

publiek. De moeielijkheden van den bodem, die hier overwonnen moesten

worden, waren onbegrijpelijk groot, zooals blijkt uit de beschrijvingen

van alle reizigers, die zoowel vroeger als later dien weg volgden.

Vera Cruz, of om haar bij haar vollen naam te noemen Villa eroica de

la Vera Cruz is een der meest ongezonde plaatsen der aarde. De eenmaal

bloeiende, thans treurige en vervallen stad, ligt op het gloeiend heete zand,

waardoor de kust gevormd wordt. Door de breede en rechte straten slui-

pen eenzame, door de zon gebruinde gestalten rond en overal huppelen

gieren die naar aas zoeken of bij geheele rijen op de daken der huizen

zitten. Schijnbaar levenloos, zitten zij onbewegelijk op de vervallen muren

van verlaten paleizen.

Ver in het rond is geen boom of struik te zien, geen bron of beek

brengt eenige verfrissching aan. 't Is niets dan zand, altijd weer zand.

Ook in de stad zelve vindt men slechts putten met lauw, drassig water.

Daarentegen ontdekt men spoedig een aantal tienda's, gevuld met half

of heel beschonken volk, dat ongelooflijke hoeveelheden geestrijke dranken

verzwelgt en daardoor dikwijls de laatste sporen van menschelijk gevoel

verstompt.

Gedurende acht maanden van het jaar woedt bier de gele koorts en

dunt de rijen der Europeanen, die door handelsbelang hierheen zijn gelokt,

zoowel als van de Mexicanen, die in een hooger gelegen deel des lands

geboren en gedwongen zijn korter of langer tijd in de zoo gevreesde ha-

venstad door te brengen. Voor hen daarentegen, die in Vei-a-Cruz geboren

zijn, schijnen de schadelijke miasmen der stad niet gevaarlijk te wezen.

Op een afstand van 500 M. van den molo ligt het versterkte eiland

San Juan de Ulloa en iets verder Ma de Sacrificios.

I
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Achter den smallen kustzoom, op welks brandend zand zich Vera-Cruz

verheft, een heete, onvruchtbare en dorre landstreek, die gemiddeld een

breedte heeft van 20 km., volgen savannen, waaruit op verscheiden pun-

ten een harde mengelbodem, hier en daar met porfierblokken bezaaid, te

voorschijn treedt. Verder op groeien verschillende soorten van mimosen.

Dan rijst de CordUlere langzaam op, die de Atlantische helling vormt van

het plateau van Mexico. Het gebergte, dat men reeds van verre zien

kan, komt men steeds nader, de plantengroei wordt aldoor weelderiger

en eindelijk komt men bij den Chiquihuite, een hoogen berg, die in den

vollen glans eener tropische plantenwereld prijkt.

Deze streken zijn bijna geheel en al onbewoond. Slechts zelden treft men

enkele hutten aan, die uit riet gebouwd en met palmbladeren gedekt zijn.

Bebouwd is daar niets, 't is alles een oorspronkelijk woud. De natuur

voert hier een onb3perkte heerschappij. Men trekt over een aantal berg-

stroomen, die daar in de diepte tusschen rotswanden voortbruischen.

Op een afstand van 60 km. van Vera-Cruz, stoot men op de barrancas,

de reeds boven vermelde, diepe kloven, die het land, in een richting van

west naar oost, in grooto menigte doorsnijden. Zij zijn ongetwijfeld van

vulkanischen oorsprong en hebben ietwat steile wanden, die vaak een

hoogte hebben van 300 M. Meestal bestaan de wanden van deze spleten

uit kalkmassa's, die aan de oppervlakte bedekt zijn met een laag teelaarde,

waartusschen slechts op enkele punten porfierblokken te voorschijn treden.

De belangrijkste steden in dit gebied zijn Jalapa, aan den voet van

de Coffre de Perote en Orizaba, aan den voet van den gelijknamigen

piek. De laatste stad heeft een prachtige ligging, midden in een diep dal,

aan alle zijden omgeven door hooge bergen.

Op 19" 20' 51" NB. en 97» 8' 36'' W. L. van G. verheft zich de Coffre

de Perote, bijna op zich zelf staande, in de nabijheid van de oostelijke

helling van de groote hoogvlakte van Anahuac. In de landstaal draagt deze

top den naam van Nauhcampatepetl. De naam, hem later door de Span-

jaarden gegeven, dankt hij aan zijn eigenaavdigen vorm. Trouwens ook de

inlandsche naam stemt daarmede overeen, want deze beteekent niets anders

dan «vierhoekige berg". In de taal der oude Asteken heet hij Pinahuiza-

pan, d. i, »nabij het water".

De omgeving van dit steil en somber rotsgevaarte is uit een geognos-

tisch oogpunt uiterst merkwaardig. De berg zelf bestaat uit een donker-

grauwe steensoort, die men voor trachiet houden kan. Overigens vertoont

hij geen spoor van lavaslakken, geen obsidaan of paarlsteen. Ook vindt

men er geenerlei bewijs van een ingestorten krater, noch eenige opening

aan zijne zijden, waaruit zich vulkanische stoffen een uitweg zouden kun-

nen banf^n. Sneeuwvelden treft men soms sporadisch aan, do^h alleen boven

de 8700 M.

Onder de boomen, die op de hellingen worden aangetroffen, verdienen

de volgende een afzonderlijke vermelding: de pinus occidentalis schwartz,

de cupressus sabinoides en de arbidus madrono. De eik komt voor tot

op een hoogte van 3155 M.
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Ofschoon aanmerkelijk veel kleiner dan de Popocatepetl en de Orizaba,

is toch de Colfre de Perote een van de hoogste toppen des lands. Met

het oog op zijn omvang behoort hij tot de belangrijkste grondverhefSngen,

die den rand van de helling der hoogvlakte vormen en van het zuiden naar

het noorden loopen, evenwijdig met de keten, die het keteldal der Mexi-

caansche meren van de vlakte van La Puehki scheidt. Deze hoogte vormt

een langen rotsrug, op welks zuidelijk uiteinde de kleine kubus La Pena

staat.

De prachtigste piek der vulkanenreeks is ontegenzeggelyk de indruk-

wekkende kegel van den Orizaba, welks zeer eigenaardige naam in de

taal der Asteken Citaltepetl, d. i. »Sterrenberg" luidt. Deze vulkaan, die

sedert 1566 geen spoor van werkzaamheid meer vertoond heeft, ligt op

ongeveer 110 km. afstand van de kust verwijderd. Bij helder weder is

zijn met sneeuw bedekte top op een afstand van 330 km. zichtbaar.

De kegel van den Orizaba, welks krater men reeds van uit de verte

zeer duidelijk onderscheiden kan, is afgestompt. Hij rust aan de noordzijde

op een rotsigen bodem, die zich terrasvormig onder de sneeuwmassa's ver-

heft en hoofdzakelijk uit dioriet en phonoliet schijnt te bestaan.

Aan de noordzijde van den vulkaan slingert zich een nauw dal tusschen

porfier en diorietbergen naar boven en strekt zich uit tot aan de ijsmassa's.

Ten westen van de bronnen van de Xamapa Barranca verheft zich een

steile bazaltmuur en hier beginnen de vulkanische stoffen zeer menigvul-

dig te worden, want overal treft men lava aan, benevens vulkanisch zand

en gruis, verder veel opsidiaan, puimsteen en verweerd trachiet.

De krater heeft een onregelmatig elliptischen vorm. De grootste as

loopt in een richting van west-noord-west naar oost-zuid-oost, met een

geringe ombuiging naar het zuiden en zal een lengte hebben van ruim 2500

M. De geheele omvang wordt op ruim 6000 M. geschat. De binnenste

kraterwanden vallen loodrecht naar beneden en bestaan uit zwarte rotsen.

Men merkt geenerlei sporen van vulkanische werkzaamheid op, ofschoon

op verscheidene punten dampen opstijgen en zich een nederslag van kris-

tallinische stoffen gevormd heeft. Wel daalden vroeger groote lavastroo-

men van de piek van Orizaba naar beneden, doch de dennen en eiken-

bosschen, die de hellingen bedekken, hebben ze heden ten dage bijna on-

kenbaar gemaakt.

Heeft men de Cumhres bestegen, d. i. den rand van het Mexicaansche

tafelland, waarboven zich de zoo even genoemde berggevaarten verheffen,

dan daalt men weder af in de groote vlakte van Puebla. Nog bij Palmar

beeft het land een troosteloos en weinig schoon voorkomen. Over een

dunne zandlaag strekt zich in alle richtingen een harde lavabodem uit en

legt getuigenis af van de verwoestingen, die de vuurspuwende bergen

eenmaal hebben aangericht. Tegenwoordig echter zijn de aardbevingen de

eenige verschijnselen, die nog aan de verborgen kracht der natuur her-
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inneren, vreeselijke getuigen, die maar al te vaak uren ver in den omtrek

dood en verderf brengen.

De golvende vlakte is alleen met magueijen bebouwd, vsraarvan de uit-

gestrekte velden door cactushagen omgeven zijn.

Eindelijk bereikt men het plateau van Puebla, dat op een hoogte van

2200 M. boven het vlak der zee gelegen is en tot de vruchtbaarste en

best bebouv?de deelen van Mexico behoort.

Het dal van Puebla, zooals deze laagvlakte genoemd wordt, ofschoon

geheel verschillend van de oostelijke landschappen, is toch bijna even aan-

trekkelijk, getooid als het is met golvende maïsvelden, die in alle mogelijke

phasen van ontwikkeling verkeeren.

In alle richtingen is het dal door wateraderen doorsneden, die aan de

vriendelijke dorpen, welke te midden van goed bebouwde velden liggen,

leven en welvaart bijzetten, terwijl op den achtergrond zich een aantal

uitgebrande vulkanen verheffen. En over dit gezegend landschap schijnt de

schoonste zon en waait de zuiverste lucht, verzadigd met tal van welrie-

kende geuren van boomen en struiken, die in deze gematigde atraospheer

welig groeien en het dal van Puebla tot een waar paradijs maken.

Verrassend is ook de aanblik van de stad la Puebla de los Angeles, met

haar ontelbare koepels en kerktorens, die hoog uitsteken boven de van

platte daken voorziene huizen. Ook het inwendige der stad maakt, zoodra

men de voorsteden voorbij is, een hoogst gunstigen indruk. Men i'ijdt door

breede, regelmatige straten, over groote pleinen, langs prachtige kerken.

Iedere straat heeft in het midden een overdekt kanaal, waarlangs het

overtollige water wordt afgevoerd. Aan beide zijden zijn trottoirs aange-

bracht, maar wanneer vroegere reizigers het plaveisel als voortreffelijk af-

schilderen, dan moet men toch zeggen, dat het zich later niet best ge-

houden heeft. Dat neemt echter niet weg, dat Puebla bepaald een zeer aan-

trekkelijke stad is en haar bouworde veel schooner en eigenaardiger, dan

die van Mexico. Daarbij is ze veel zindelijker en draagt ook minder spo-

ren van vervallen grootheid. De huizen zijn hooger en hebben dientenge-

volge niet dat gedrukte voorkomen. Ook ontbreekt die vervelende gele

kleur, die aan vele Mexicaansche steden zulk een onbegrijpelijk eentonig

voorkomen geeft. De voorliefde der Asteken voor wat warmer en helder-

der kleuren heeft hier nog eenigermate stand gehouden en dikwijls zijn

die kleuren met fijnen smaak aangebracht.

La Puebla, waarvan de bevolking op 75000 zielen wordt aangegeven,

is, zoowel ten opzichte van de talrijkheid en voortreffelijkheid zgner in-

richtingen van onderwijs, als uit een commercieel en industrieel oogpunt,

alle andere steden van M«xico ver vooruit. Het is als zjjn de inwoners

werkzamer^ meer verstandelijk ontwikkeld en ook zedelyker dan die van

de hoofdstad.
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Aan de westzijde wordt de vlakte van Puebla begrensd door een mach-

tige bergketen, boven welke de Popocatepetl en htaccilniatl hun besneeuwde

toppen verheffen en die de scheiding vormt tusschen het plateau van

Puebla en het hooger gelegen plateau van Mexico. Tot aan den oostelijken

voet van het gebergte trekt men door een der bekoorlijkste streken. Ver

in den omtrek heeft het landschap het voorkomen van een heerlijk schoon

park, met de weelderigste weidevelden en de schoonste boomen getooid.

De haciënda's zijn goed gebouwd en alles prijkt in een fabelachtige schoon-

heid. Doch bestijgt men het gebergte, dan verlaat men al spoedig het

gebied der loofboomen om dat der naaldboomen te betreden. Daarna be-

treedt men een heerlijk schoon woud van cederen, prachtige dennen en

andere naaldboomen en eindelijk ziet men neder in het dal van Mexico.

Het meest karakteristieke figuur in de vallei van Mexico is de Popoca-

tepetl, d. i. »rookende berg." Die oorspronkelijke naam gaat heden ten dage

meer en meer verloren en ter plaatse zelve hoort men hem nooit anders

noemen dan de vulkaan van Pxiebla of kortweg el vulcan. De hoofd-

massa van den berg, die er nog altijd aanspraak op maakt de grootste

van Noord-A merika te zijn, bestaat uit zeer kleine kristallen van oligoklas

en augiet, een gesteente, dat gewoonlijk den naam draagt van andesiet.

Onder de overige kristallinische vormingen treedt de puimsteen eerst boven

den plantengordel aan het licht.

De boomgrens wordt, zooals dat bij de Mexicaansche bergen gewoonlijk

het geval is, door conifeeren gevormd. Enkele grassoorten, sommige soor-

ten van immortellen en van caprifolium, kleine planten, die een soort

van katoen dragen, bedekken nog hier en daar den bodem, tot ook zij

verdwgnen, als men de sneeuwgrens overschrijdt, die hier op een hoogte

van 4560 M. ligt. De krater zelve, die grootendeels uit zwart bazalt be-

staat, heeft de opening naar het noord-oosten. De doorsnede er van is

1620 M. lang, terwijl de diepte 320—480 M. bedraagt. De wanden loo-

pen bijna loodrecht naar beneden. Aanhoudend worden groote gasbellen

uitgestooten, die een alleronaangenaamste geur verspreiden, ongeveer als

die van vuile eieren en uit zwavelwaterstofgas bestaan. Tevens verneemt

men een dof geraas, dat toeneemt naarmate men de opening nadert. Zoo-

wel binnen als buiten de krateropening stijgen zuilen van damp op, waar-

onder velen, die van uit een groote diepte komen, een vrij aanzienlijken

omvang hebben.

Aan den voet van de oostelijke helling van den Popocatepetl, op een

hoogte van 2270 M. boven den zeespiegel, strekt zich het groote en raad-

selachtige lavaveld uit, dat den naam draagt van Malpais de Atlachayacall,

een lage koepelvormige trachietkop, op welks helling de Rio Atlaco ont-

springt.

Volgens de laatste nasporingen, die men op den Popocatepetl in het werk

heeft gesteld, beteekent de rijkdom der zilvergroeven niets tegenover den

onmetelijken voorraad onvermengde zwavel, die zoowel de Napolitaansche

als de Siciliaansche ver in deugdelijkheid overtreft.

Den bewoners van de omliggende landstreek dient deze bergreus, zooals

dat ook in Europa vaak het geval is, tot weersprofeet.

Wanneer men de twijfelachtige bestijging van den vulkaan, die door
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Diego de Ordaz, op bevel van Cortez ondernomen zou zijn, buiten reke-

ning Iaat, werd hij het eerst bestegen op den 20"^" April 1827, door de

gebroeders Glennie en Don Juan Tayleur. De laatste bestijging had plaats

op den 21"^" Februari 1876 en wel door den vorst von Starhemberg en

Baron Thielmann. Ze duui'de in het geheel vier dagen. Bovenop, was het

zoo zonnig en heet, dat de reizigers, zonder eenig ongemak en bijna een

uur lang op den kraterrand vertoefden en alles op hun gemak opnemen

konden. Ook leden zij niets van de verdunde lucht, zooals zij gevreesd

hadden, dat het geval zou zijn.

Van den krater naar den top voert een soort van natuurlijken weg, met

oude lava als geplaveid. Vooral het afdalen langs dit bergpad ging buiten-

gewoon- snel, zoodat zij zelfs 800 M. in weinig meer dan een kwartier

konden afleggen.

Bij de ontzaglijke uitgebreidheid van een land, dat, zooals Mexico, niet

minder dan 17 breedtegraden beslaat, spreekt het wel van zelve, dat de

verschillende deelen onderling, ten opzichte van de klimatologische ge-

steldheid, tamelijk ver uit elkander loopen. De geographische breedte al-

leen, van alle andere omstandigheden nog afgezien, moet dit verschijnsel

reeds doen ontstaan ; komen daarbij nu nog, zooals hier werkelijk het geval

is, verschil in grondgesteldheid
,
regen en warmte, dan wordt het dubbel

moeilijk in algemeene trekken het klimaat van zulk een ontzaglijke land-

massa te beschrijven. *

Mexico ligt tusschen de isothermen van 22° E., in het zuiden en 12"

in het noorden en heeft dus in het zuidelijk deel een heet, in het midden

een warm en in het noorden een zacht klimaat. Maar ook dit wordt door

plaatselijke invloeden weder te eenenmale gewijzigd, zoodat een nauwkeu-

riger omschrijving onvermijdelijk noodzakelijk is.

Keeds vroeger hebben we er op gewezen hoe de bodem van het land,

van de kusten uit, terrasvormig opstijgt en wel tot een zeer beduidende

hoogte, niet alleen in het plateau van Anahuac, maar ook in het grootste

deel des lands. Die vorm heeft natuurlijk een grootere warmte tengevolge

in de laaggelegen streken, die naarmate men stijgt voortdurend afneemt.

Vandaar het verschijnsel, dat de hoogvlakte ook onder die breedte, waar

een tropisch klimaat heerscht, toch nog koeler is dan in de streken, die

noordelijker liggen , doch minder hoog zijn. Dat verschil in temperatuur

wordt door de Mexicanen aangeduid met de namen van tierras calientes,

ierras templades en tierras frias, d. i. warme, gematigde en koude

landen. Dat evenwel die benamingen op een wetenschappelijken basis

zouden rusten, valt moeilijk aan te nemen, veelmeer duiden zij op een re-

latief begrip, dat voor de verschillende plaatsen onderling sterk afwisselt.

Humboldt, wiens werkzame geest er steeds op uit was om alles te gene-

raliseeren, heeft beproefd deze benamingen in verband te brengen met de

hypsometrische verhoudingen en ofschoon ze niet overal in toepassing ge-

III. 15
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bracht kan worden, is deze methode toch nog het meest geschikt om een

overzicht te verkrijgen van den klimatologischen toestand.

Tierras caUientes noemt men die vruchtbare landstreken, die zich meestal

langs de kusten uitstrekken en waar de temperatuur voldoende is om den

bouw toe. te laten van suikerriet, indigo, katoen en bananen. Dit gewest

stijgt van de kust der zee af, tot op een hoogte van 1218 M. en heeft

een gemiddelde jaarlijksche temperatuur van 20^ — 22^ R.
,

terwijl de

uitersten 12" en 32" R., zijn.
^

Deze streken zijn allen zeer heet, somtijds vochtig en altijd in de hoogste

mate ongezond, daar dit het vadex'land van de gele kooits en andere ziek-

ten is. Die ziekten woeden vooral onder de vreemdelingen, 't zij dezen

van over zee aankomen, 't zij zij zich van uit het binnenland tijdelijk aan

de kust vestigen. Tegen het einde van April neemt het zoogenaamde

vomito prieto een epidemisch karakter aan en duurt dan voort tot in Oc-

tober, in welke maand het, evenals in September, zijn hoogste punt bereikt.

Het eerste symptoom van deze ziekte, die volgens sommige onderzoekers

van den lateren tijd niet besmettelijk zou zijn, is een bloedroode streep,

die zich op het tandvleesch vertoont. ^ Opmerkelijk is het, dat deze ziekte

voorkomt tot op de hoogte, waar de Mexicaansche eik {Querqïis xalapensis)

zich begint te vertoonen, d. i. tot een hoogte van gemiddeld 845 M. boven

het vlak der zee.

In dit ongezonde koortsgebied der tierras callientes ligt de havenstad

Vera Cruz, aan de Mexicaansche golf, in een troostelooze, dorre kustvlakte.

Ofschoon het de eenige gewichtige havenplaats is van den Atlantischen

Oceaan, de eenige stapelplaats van de uit het oosten aangevoerde handels-

artikelen, heeft de stad het toch nooit tot een eenigszins talrijke bevolking

kunnen brengen. Het standvastige getal blijft zo3 ongeveer 16000. Hier

vooral brengt de gele koorts vaak verschrikkelijke verwoestingen te weeg.

De meierij el Encero, op een hoogte van 927.5 M. gelegen, vormt de

grens van deze ziekte, naar het binnenland toe. ^ De naburige stad

Jalapa, op een hoogte van 1321 M. gelegen, blijft reeds van deze plaag

verschoond. Daarentegen behooren de havenplaats Acapidco aan den stillen

Oceaan en de dalen van Papagayo en Peregrino tot de heetste en meest

ongezonde streken op aarde.

Deze tierras callientes sti'ekken zich langs de oostkust uit, van de mon-

ding der laguna de Terndnos, in het zuiden, tot de monding van den

Mississipi , in het noorden en landwaarts in tot aan den voet van

het gebergte. De kustvlakten zelve zijn meestal bedekt met vloed-

zand of moerassen en de plantengroei is er in den regel zeer armelijk.

Eerst verderop treedt de plantenwereld op en verkwikt het oog met zijn

weelderig groen. Hier toch rust het met welgevallen op woudrijke

streken, waarin mimosen, cassieën, dracaenen en andere palmsoorten,

storaxboomen, liriodendrons, carolineën en andere boomen nevens elkan-

1. C. B. Heller. Relsen in Mexico in den Jdhrcii 1845— Leipzifi. 1853. 80. S. 49.

2. ElI. Miililenfordt. Versucli einer Scliildcrunj; der Repnblik Mexico, besonders in Gezng anf

GcORiapliic', Ethnograpliie iind Slaiisiik. linnnover. 1844. I U. S. 350—351.

3. Globtis. III Bd. S. 67.

4. Hiiniboldt. Essai polilique sur la nouvelle Espagne. Tome I. p. 30.
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der staan, terwijl heerlijk schoons lianen zich langs hunne stammen en

takken slingeren.

Herhaaldelijk worden deze kuststreken gekweld door de woedende nortes,

dat zijn noorden- en noordwesten winden, die waaien tusschen het herfst-

equinoctiaal punt en de maand April en een sterke afneming der tempe-

ratuur ten gevolge hebben, zoodat alsdan in Vera Cruz de thermometer

niet zelden daalt tot 12,8° R. Het zwakst zijn deze luchtstroomen in Sep-

tember en October, het hevigst in Maart. Gewoonlijk houden zij drie of

vier, soms acht of tien dagen, maar ook wel even veel uren aan. Ge-

durende den winter duren zij zelden langer dan een dag of drie en hier-

van maken de schepen gebruik om de reede te verlaten.

Dikwijls komen ook in de maanden Mei, Juni en Augustus hevige

stormen uit het noorden voor. Men noemt dezen Norles del huezo colorado,

doch zij waaien gelukkig slechts bij uitzondering. Aan de oostkust houdt

de gele koorts op te heerschen, wanneer de Nortes beginnen te waaien.

De kusten van den Grooten Oceaan zijn over het algemeen even onge-

zond als die van de golf van Mexico. De geheele streek tusschen Kaap

Corrientes en de haven San Bias is vochtig en brandend heet. Hier

wisselen een droog en een nat seizoen regelmatig af en een weelderige

plantengroei strekt zich tot aan de zeekust uit. Ook hier worden honder-

den weggemaaid door hevige koortsen, die wel eenige overeenkomst met

de gele koorts vertoonen. Het gezondste zijn nog de kusten van Oaxaca. '

Maar ook hier woeden felle stormen uit het zuid-westen, in Juli en Au-

gustus en van October tot Mei ; d. i. den tijd, dien de bewoners van dit

gebied zomer noemen. Dit zijn sterke windstooten uit het noord-oosten en

noord-noord-oosten, die den naam dragen van papugallos en tehuantepeqiies.

De zuid-westenwinden gaan veelal vergezeld van onwederg en sterke regen-

buien, die gedurende de snikheete maanden Juni, Juli, Augustus, Sep-

tember en October aanhouden en er toe medewerken om de kust onbewoon-

baar te maken. De papagallos en tehuantepeques waaien bij een volkomen

helderen hemel.

Van de tiei'ras calientes, die zooals we gezien hebben, het land als een

gordel omgeven, stijgt men op naar het gebied der tierras tenipladas, die

een aanvang nemen op eene hoogte van 1218 M. boven het vlak der zee.

De gemiddelde temperatuur wisselt hier af tusschen 13. 5*^ en 16.8" E.
;

het verschil bedraagt zelden meer dan 3" of 4". De uitersten schijnen 8^ en

24*^ E. te zijn. In dit gebied heerscht eene eeuwige lente, waarin zich o. a.

Jalapa, Tasco en Chilpantzingo verheugen, drie plaatsen, die wegens haar

aangenaam en gezond klimaat beroemd zijn. Daar evenwel, zooals van zelve

spreekt, de overgang van de tierras callientes tot de tierras templadas

niet plotseling plaats heeft, maar geleidelijk en bijna onmerkbaar, zoo laat

het zich gemakkelijk verklaren, dat de Saussure het begin van de tierras

1 Miihlenptordt. Mejico 1. lid S. 36—69.
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templadas nog tot de tierras calientes rekent. ^ De meeste tropische ge-

westen toch komen hier nog voor.

Verder op treft men altijd groene eiken aan, die heerlijk schoone bos-

schen vormen, maar bananen en suikerriet komen er al niet meer tot hun

vollen wasdom.

De ziekten der heete streken houden hier op en de zachte en aangename

lucht is steeds frisch en vochtig. Bovenmatige hitte is evenzeer onbekend

als groote koude en de plantengroei is in alle tijden van het jaar zoo

weelderig mogelijk.

Ongelukkigerwijze echter is de hoogte der tierras templades, die zich tot

2436 M. verheÉFen, juist de hoogte, waarop in deze streken de wolken

veelal drijven, waardoor het vaak gebeurt, dat de plaatsen, die langs de

hellingen der cordillera's gelegen zijn, zooals dat o. a. met Jalapa het ge-

val is, in een dichten nevel zijn gehuld. Aan de andere zijde is de

werking der nortes, die de dieper gelegen deelen der tierras calientes

bezoeken, een geheel andere. In Vera-Ci'uz b. v. gaat de norte voor een

droge wind door, maar op de hellingen der cordilleras is zij vochtig, brengt

regen aan Jalapa en Orizaba, hult de hellingen van het plateau in een

ondoordringbaren nevel, terwijl men op het zelfde oogenblik in Vera-Cruz

een onbewolkten hemel heeft.

De ondervinding leert, dat er in de tierras templades vijf of zesmaal

meer regen valt, dan op de hoogvlakte. In Cordova valt twee en een half

maal meer regen dan op de tierras calientes van den Grooten Oceaan en

meer dan driemaal zooveel als in de hooggebergten van Eeal del Monte in

de tierras frias.

Hooger op, op eene hoogte van 2436 M. boven het zeevlak, betreden wij

de tierras frias. Hier wordt de lucht ijler, scherper, droger en de natuur

verkrijgt een ander, zeer eigendommelijk aanzien. De hemel is helder en

geheel zonder wolken, de lucht zonder vochtigheid. De plantengroei heeft

hier het tropisch karakter te eenenmale verloren ; ze is niet langer rijk

en weelderig, maar in hooge mate arm, ja hier en daar zelfs verschrom-

peld. Bijna overal zijn de conifeeren in de plaats getreden van de toch

reeds spaarzaam voorkomende eiken
;
pinus occidentalis treedt te voor-

schijn ; tarwe en gerst gedijen voortreffelijk.

De gemiddelde temperatuur bedraagt hier 12.8° E. en komt dus met

die van Eome overeen. De uitersten van temperatuur zijn, tot op een

hoogte van 4560 M. boven het vlak der zee, 0° en 16° E.

In dit gebied der tierras frias ligt de Mexicaansche hoogvlakte. In Mexico

zelf gebeurt het, ofschoon niet dikwijls, dat de thermometer tot op het

nulpunt daalt. De winter is dus in geen geval streng te noemen, daar

ook dan nog de gemiddelde temperatuur 10.4° tot 11.2" E. bedraagt en dus

ongeveer overeenkomt met die van Napels, 's Zomers daarentegen rijst

de thermometer in de schaduw niet boven 19.2° E.

Op een hoogte van 2500 M. boven den waterspiegel der zee, hooger

aldus dan het dal van Mexico, wordt het klimaat, zelfs voor den bewoner

van Noord-Europa koud en guur. Het dal van Tolucca, op eene hoogte

van 2700 M. gelegen en de hoogten van Giichilaque hebben een gemid-

1. Hrnri de Saussiire. Couj) d'ocil sur l'li ydrolojjie de Mexiquc, Genève. 18G2. 80. P. 29.
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delde temperatuur van 4.8° tot 6.4" R. Daar draagt de olijfboom geen

vruchten, terwijl men hem in het dal van Mexico, enkele honderde voeten

lager, met het beste gevolg aankweekt.

In de tierras frias strekken zich de grootste bergvlakten van Mexico

uit, die tusschen Tehuacan en Chihuahua gelegen zijn. Zij zijn meestal

arm aan planten, zandig en onvruchtbaar. De hoogvlakte van Anahuac draagt

dit karakter. Enkele verstrooide grashalmen, hier en daar een enkele cactus

en een half verschroeide yucca zijn de eenige vertegenwoordigers der flora

in dit water- en schaduwloos gebied. Alleen gedurende den regentijd is

het wat weelderiger van plantengroei voorzien, om zijn vroeger dor en

verlaten aanzien te hernemen, zoodra het droge seizoen weder invalt.

Een opmerkelijk verschijnsel op de hoogvlakte van Anahuac is het ont-

staan en de vorming der wind- of beter gezegd stofhoozen, die men er

zeer dikwijls waarneemt en den naam dragen van remolinos de polvo.

Ze ontstaan ten gevolge van een storing in de verschillende luchtlagen,

ze draaien onder een hevig suizen aldoor in een cirkel rond, heffen stof en

lichte voorwerpen van den grond op, om ze echter weer spoedig te laten

vallen. Deze hoozen, die zich, zooals uit vele waarnemingen geble-

ken is, tot op een hoogte van 500 tot 650 M. uitstrekken, hebben dik-

wijls een middellijn van 10 tot 13 M. en bewegen zich met eene snelheid

van 28 km. in het uur, in de richting der heerschende winden. Maar

naarmate ze voortgaan in haar loop, neemt haar kracht af, tot ze eindelijk

geheel ophouden. *

Deze beschrijving van het plateau van Mexico gaat evenwel alleen door

voor die gedeelten, die arm aan water zijn. De overige deelen behooren

tot de vruchtbaarste en meest gezonde landen der aarde. Dat neemt echter

niet w.eg, dat de zeer ijle lucht een nadeeligen invloed op de longen uitoe-

fent, zoodat dan ook borstziekten menigvuldig voorkomen. Vooral is dit

het geval, wanneer bij het begin van het droge seizoen de scherpe zuiden-

winden beginnen te waaien.

Even als de temperatuur afhankelijk is van de hoogte boven het vlak

der zee, evenzoo heeft deze een grooten invloed op den nederslag en de

wisseling der jaargetijden. In Mexico heerschen de vier jaargetijden alleen

ten noorden van 28" N.B. Het overige, grootste gedeelte van het land

bezit slechts twee jaargetijden, de estacion de las aguas en de estacion

seca, den i'egentijd en het droge seizoen. In de tropische landen onder deze

breedte duurt het laatste gewoonlijk van October tot half Mei, het eerste

van half Mei tot het eind van September. Het begin en het eind, de

meerdere of mindere regelmatigheid van den regentijd hangen af van

de hoogte, waarop men zich bevindt, alsook van de ligging der plaatsen.

Deze periode neemt den geheelen zomer in beslag en gedurende dezen

^ijd tooit zich de plantengroei in het weelderigst groen. Aan den bodem
1. Saussure. Coup d'oeil sur 1'hydrologie du Mexique. p. 51— 60.
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ontkiemen nieuwe kruiden en alles geraakt tot bloei en rijpheid. Eiken

dag "begint de regen wat vroeger, tot eindelijk tegen 11 uur 's voor-

middags de geheele hemel met zware vyolken bedekt is en de regen,

tusschen 1 en 2 uur na den middag, in alle tropische volheid neder-

stort. Op de hoogvlakte regent het slechts zelden gedurende verscheide-

ne dagen achtereen. Na verloop van twee of drie dagen beginnen eenige

heldere dagen te komen, die steeds talrijker worden, tot eindelijk de regen

geheel en al ophoudt.

Behalve deze bestendige zomerregen komen ook nog donder- en re-

genbuien voor, die het talrijkst zijn in December, Januari en het begin

van Februari. Dan worden ze aguas nieves genoemd. Na dezen tijd begint

het gunstige jaargetijde en dan blijft het droog tot in Mei.

Op de kust valt het natte seizoen niet gelijktijdig met dat van de hoog-

vlakte in. Men kan als regel aannemen, dat het het eerst invalt op de

oostkust en zich dan langzamerhand uitbreidt in de richting der passaten.

Met de vulkanische gesteldheid van Mexico staan de warme en heete

bronnen in verband, die op vele plaatsen des lands opborrelen en waar-

onder de Aguas de comangillas de belangrijkste is.

Deze bronnen liggen bij Chicimequilo, 1950 M. boven het vlak der zee,

niet ver van de rijke zilvermijnen van Guanaxuato, op 21** N.B. De

machtigste dezer bronnen heeft een gemiddelde temperatuur van 77" K.

Op verscheidene punten ontspringen zij met meerder of minder kracht uit

den lossen bodem. Ja, men vindt er eene kleine streek, waar men geen

gat in den grond kan graven of onmiddellijk springt daaruit, met groot

geraas, een waterstraal te voorschijn.

Aan den zuidelijken voet van den Cubilete, nabij de meierij van Aguas

huenas, ontspringen, op eene hoogte van 1996 M. boven de zee, warme

bronnen uit een zwart porfiei'gesteente. Haar temperatuur bedraagt 32.8*'

E. Het water is geheel smaakloos, volkomen helder, doch zet, wanneer het

bekoeld is, een zwakken gelen neerslag af.

Dich bij Istapan ontspringen insgelijks een aantal minerale bronnen en

wel met zulk een geweld, dat uit een er van het water tot eene hoogte

van 0.5 M. opborrelt, met een straal van een even groote middellijn. Het

heeft een temperatuur van 21° E. en bevat zwavelzure natron en koolzure

kalk, die zich langs de ontelbaar vele afvoerkanalen van deze bron in zulk

èene mate afzet, dat het naar alle richtingen natuurlijke gaten vormt, langs

welke het water afvloeit. De reuk van dit water wijst op een geringe

hoeveelheid zwavel-waterstofgas. De rotsige bodem om Istapan henen be-

staat uit kalk, die rust op een bodem van overgangschiefer.

Opmerkelijk zijn nog de heete zwavelbronnen Atliaca, op een afstand

van zes Spaansche mijlen van Mirador, in de richting van Vera-Cruz ge-

legen. De belangrijkste daarvan heeft een temperatuur van 21° E. De

minerale bron bij Giicideloupe, ilie een temperatuur heeft van 1(5*'— 18*' E.,
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bevat koolzout, een weinig ijzer en koolzuur. Penon de los Banos bevat

koolzout, zwavelzure natron, chloorkalium, gips en koolzuur.

Nog een ander zeer eigenaardig en tot dusver nog onverklaard ver-

schijnsel zijn de Bramidos van Guanaxuato, welke stad, op grooten af-

stand van vuurspuwende bergen, op het plateau van Mexico gelegen is.

Op den 9^" Januari 1784 vernam men daar een onderaardsch geluid, als

van een rollenden donder, dat een maand lang aanhield. Dit geluid werd

van tijd tot tijd afgebroken door korte, sterke knallen, zonder dat men het

geringste spoor van een aardbeving waarnam. Deze zonderlinge onderaard-

sche donder, die zich tot een kleine streek bepaalde en de bewoners der

stad verschi'ikt deed vluchten, nam langzamerhand in kracht af, verdween

gelijk hij gekomen was en heelt zich later nimmer meer herhaald.

Aardbevingen zijn in Mexico volstrekt niet zeldzaam. Meestal echter zijn

het slechts temblores, zelden eigenlijke terremotos en daarom is de uit-

werking ook bijna nooit hevig. De aardbevingen gaan gewoonlijk vergezeld

van een onderaardsch gerommel en wel komt het soms voor, dat enkele

huizen, ja zelfs groote gebouwen instorten. Ofschoon men beweert, dat die

temblores niet altijd met vulkanische verschjjnselen in verband staan^ zal

men ze toch waarschijnlijk wel aan den invloed der naburige vulkanen

toe moeten schrijven.

Van de vele mineralen, die in Mexico voorkomen, zullen we er eenige

met name vermelden. Vooreerst noemen we het steppenzout, waartoe ook

het zoogenaamde bitterzout bij Tepeijac behoort en het gips, dat in alle

oude bouwwerken van Tepeijac in den vorm van zeskante zuilen voor-

komt. Gedegen goud vindt men in lagen tusschen andere gesteenten in.

Hier komt het echter niet zoo veelvuldig voor. Veel meer vindt men het

bij Guaurisamey en bij Pachuca.

Het belangrijkste metaal echter, dat Mexico oplevert, is het zilver. In-

derdaad kan in dat opzicht geen enkel ander land daarmede vergeleken

worden, daar het meer zilver produceert, dan alle overige landen van de

aarde te zamen. Zeer dikwijls treft men het aan in vex'binding met chloor,

welke gesteenten dan den naam dragen van colorados. Ofschoon men ze

eigenlijk overal in Mexico vindt, komen ze toch in de Siërra Madre in de

grootste hoeveelheid voor.

Onder de zilvermijnen moeten voor alle andere genoemd worden die van

Gumiaxuato en Zacatecas, wier rijkdom inderdaad ongelooflijk groot is.

Koper wordt in Mexico veel minder gevonden dan zilver. In gedegen

toestand konqt dit metaal voor in de nabijheid van Guanaxuato en in de

mijnen van El Rosario, op eenige mijlen afstands van San Sebastian, in

Sinaloa gelegen. Kopergroen, vermengd met roodkopererts en malachiet

,

wordt hier en daar, maar steed3 in betrekkelijk kleine hoeveelheden ge-

vonden te hl Chipinque bij Cuencamé.
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Het land en het volk van Mexico hebben we den lezer in de voorgaande

bladzijden trachten voor te stellen. Eer we overgaan tot de beschouwing der

meer zuidelijk gelegen vrijstaten, blijft ons nog over een» blik te werpen

op de maatschappelijke toestanden, die we reeds met een enkel woord als

zeer droevig aanmerkten.

Mexico is een demokratische bondstaat, gevormd naar het model van de

Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Maar die regeeringsvorm past Mexico

ongeveer evenzoo als een dwerg een van den reus geleende overjas. De

Noord-Amerikaansche staatsregeling toch, was, zooals we gezien hebben, een

logisch gevolg van de ontwikkeling van den Noord-Amerikaanschen staat.

In Mexico daarentegen was de ingevoerde staatsregeling in schrille tegen-

spraak met het verledene.

De zelfde menschen, die tot dusver aan den leiband van het Spaansche

moederland geloopen hadden, die naar een vaste methode gedresseerd wa-

ren en met onbeperkte macht, zoo despotiek mogelijk geregeerd werden,

zouden nu, als met een tooverslag, herschapen worden in onafhankelgke

burgers van een vrijen staat. Zij zouden zich vrij bewegen, zich zeiven

besturen, zich vrijwillig onderwerpen aan een noodzakelijke tucht en ook

de Indianen, die tot dusverre uit een staatsrechterlijk oogpunt als rede-

looze wezens beschouwd en ook als zoodanig behandeld waren geworden,

zouden gelijke rechten krijgen als het overige deel der bevolking.

Geen enkel deskundige kan het een enkel oogenblik betwijfelen of zulk

een proefneming moest een allerdroevigsten afloop hebben. Wanneer ooit

een theorie door de praktijk bewaarheid is geworden, niet alleen in Mexico,

maar ook in alle andere republieken van Spaansch-Amerika, dan is het

deze, dat vrgheid op zich zelve niet voldoende is, om een volk beschaafd

te maken en vooruit te doen gaan, maar dat deze eerst dan met gunstig

gevolg kan worden gebruikt, waneer ze de vrucht is van een lang ont-

wikkelingsproces. Met andere woorden, een volk moet eerst voor de vrij-

heid opgevoed worden Dat men deze onomstootelijke waarheid niet in het

oog gehouden heeft, heeft in Mexico en in alle overige staten van Spaansch-

Amerika dien toestand doen geboren worden, waarvan we de beschrijving

niet kunnen lezen zonder een gevoel van afkeer. Behoudens enkele wei-

nige uitzonderingen is de geschiedenis van deze landen , sedert ze onaf-

hankelijk verklaard werden, een aaneenschakeling van burgeroorlog en re-

geeringloosheid. Niets is vervelender dan het verhaal van die eeuwigdu-

rende opstanden en pronuneiamento's, die de zeden verwilderen en maar

al te zeer de gelegenheid aanbieden om de slechtste zijde der menschelijke

natuur aan het licht te brengen. Alle betere gevoelens worden onderdrukt,

logen en bedrog , zelfzucht en achterdocht verbergen zich dan maar al te

vaak achter het masker van vaderlandsliefde en zelfopoffering. Het is on-

noodig zich met de enkele phasen van dien altijddurenden burgeroorlog

verder bezig te houden. Noch de gebeurtenissen, noch de leidende per-

soonlijkheden kunnen ons belang inboezemen. Over het kortstondig bestuur

van den ongelukkigen keizer Maximiliaan hebben we hierboven reeds ge-

sproken.

Sedert den val van het keizerrijk is het Indiaansche element meer en

meer op den voorgrond getreden. Benito Juarez was de eerste inboorling
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die tot de waardigheid van president geraakte. Thans zijn ook de meeste

gouverneurs der staten van Indiaansche afkomst en men kan dit ver-

schijnsel inzoover nog gunstig noemen, als zij, veel minder dan het blanke

deel der bevolking, aan den leiband eener zeer weinig ontwikkelde gees-

telijkheid loopen.

Het valt niet te ontkennen, dat van de zijde van het gouvernement

ernstige pogingen in het werk worden gesteld, om de bevolking op te

heffen. Niet alleen zijn een aantal inrichtingen van onderwijs — ook in-

dustrie-scholen — in het leven geroepen, maar men heeft ook handel en

nijverheid trachten op te beuren door den aanleg van spoorwegen, tele-

grafen , kanalen, enz. Maar helaas, datgene wat in Europa de bevolking

tot hooge ontwikkeling en meerdere welvaart brengt, doet het nog nieh

in Mexico.

Daar komen nog bij de aanhoudende invallen van wilde Indianenstam-

men, die de nederzettingen van de blanken herhaaldelijk plunderen en uit-

moorden. In het zuiden zijn het de Indianen van Tucatan en Chiapas, in

het noorden de Apachen en Comanchen. Vooral de laatstgenoemde stammen

zijn onverzoenlijke vijanden, tegen wie de Amerikanen reeds sedert jaren

een verdelgingsoorlog voeren, zonder dat het hun tot nog toe gelukt is ze

ten onder te brengen.

Zoo is en blijft dan Mexico, in weerwil van de uiterlijke vormen van

een beschaafd en goed geordend bestuur, een toonbeeld van droevige anar-

chie. En die toestand heeft natuurlijk een algemeene ellende en toene-

mende armoede ten gevolge. De landerijen toch blijven grootendeels onbe-

bouwd, bij de zeer gei'inge zekerheid, die de landbouwer heeft, zelf de

vruchten van zijn arbeid te zullen genieten. Landbouw en handel beiden

beteekenen zoo goed als niets en de invoer van handelsartikelen heeft bijna

geheel opgehouden, terwijl de druk van tollen en belastingen voortdurend

toeneemt. Hierdoor zijn langzamerhand alle fabrikanten uit de groote steden

verdreven geworden. Er zijn dan ook nog maar zeer weinig buitenlanders

in Mexico. Het meeste verkeer wordt nog met Cuba, de Vereenigde Staten

en Duitschland onderhouden.

Het Mexicaansch congres, waarin bekwame staatslieden te eenenmale

ontbreken, sluit steeds zijn zittingen, zonder het geringste te hebben ver-

richt voor het welzijn van land en volk en gaat men de handelingen

van alle wetgevende lichamen van Mexico na, dan komt men tot de over-

tuiging, dat de volksrepresentanten hun naam in zooverre eer aandoen, als

zij zooveel mogelijk deelnemen aan het algemeene stelsel van roof en plun-

dering. Ja men zou niet zonder eenig recht kunnen beweren, dat van uit

alle standen der maatschappij een hardnekkige strijd gevoerd wordt tegen

den eigendom — hier doen het bandieten, ginds regeeringsambtenaren.

»Chez nous rien nest organisé que Ie vol", zeide in het jaar 1864 een

welmeenend Mexicaan tegen Gravin KoUonitz en zijn woord blijft waarheid

tot op den huldigen dag ^

Ook de regeering, hoe welgezind ze ook zijn moge, ontbreekt het aan

staatslieden, die op het rechte oogenblik naar de juiste middelen weten

1. Gralin Pnula Kollonitz. Eiiie Rcise nacli Mexico. S. 139.
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te grijpen. En onder al deze omstandigheden wordt een van de rijkste

landen der aarde meer en meer een natie van bedelaars. Anarchie, tirannieke

willekeur, roof en moord, dat is in de geschiedenis der laatste jaren sche-

ring en inslag. Te streven naar iets edels en schoons, ligt nu eenmaal

niet in het Mexicaansche volkskarakter, hoogstens wordt het als een soort

van uithangbord gebruikt, om de meest zelfzuchtige bedoelingen te mas-

keeren en dezen alleen zijn dan ook in staat om den Mexicaan althans

voor een korte pcos aan zijn gewone indolentie te ontrukken. ^

Het schiereiland Yucatan zullen we hier afzonderlijk bespreken, want

het ligt als 't ware geheel op zich zelve, ofschoon het in naam een pro-

vincie van Mexico is. Handel en verkeer ontbreken er bijna geheel en al,

want een aantal zandbanken, die zich langs de kusten uitstrekken, houden

de schepen op een eerbiedigen afstand. De bodem is kalkachtig en verheft

zich slechts weinig boven het vlak der zee. Gebrek aan water is de grootste

schaduwzijde vau het klimaat, dat overigens, hoewel tropisch, toch gezond

is. De plantengroei komt overeen met die van andere landen van de Ame-

rikaansche tropenzone.

Het aantal inwoners bedraagt ongeveer 450000 zielen , waarvan ^/^

kleurlingen en Indianen. Landbouw en veeteelt zijn de voornaamste mid-

delen van bestaan
,
hoornvee, hennep en koorn de belangrijkste voortbreng-

selen van het land. Wel wordt er ook katoen en suikerriet verbouwd, doch

slechts in kleine hoeveelheden.

De boerderijen zijn in den regel zeer groot en worden bearbeid door

Indianen, die wonen in hutten, welke samengesteld zijn uit palen, met reepen

van runderhuiden samengebonden en met leem bestreken. Deze Indianen

bevinden zich tegenover de blanke grondbezitters in een toestand van lijf-

eigenschap, die tamelijk veel overeenkomt met slavernij. Ieder gezin krijgt

een tent, een stuk land en het recht om water te putten uit de algemeens

bron. Daarvoor moet elke man één dag per week voor den planter arbei-

den. Alles wat zij verbruiken wordt hun door den planter geleverd en zij

hebben geen ander betaalmiddel dan persoonlijken arbeid. Zoo staan zij bijna

altijd bij hun meester in het schuldboek en zijn daardoor aan diens plan-

taadje als vastgeketend. Eerst als zij hun geheele schuld hebben aangezui-

verd, hebben zij het recht de plantaadje te verlaten, maar dit is bijna nooit

het geval. Het toedienen van zweepslagen is bij de wet veroorloofd en

heeft dan ook menigvuldig plaats.

De overige steden hebben onderling zeer weinig verkeer. De regeerings-

vorm is in naam republikeinsch, maar in werkelijkheid heerscht er meestal

een soort van militaire dictatuur.

In het zuid-westelijk deel ligt een district, dat bewoond wordt door

rondzwervende Indianen, die leven van strooptochten op de nederzettingen

1. Allgiii Zeiüiiif;. 18 Jmii. 1876.
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langs de grenzen en alles plunderen, wat onder hun bereik is. Met deze

uitzondering heerscht er overal voldoende zekerheid voor het leven en de

bezittingen.

Er bestaat een directe stoomvaartverbinding tusschen Newyork en Sisal

via Habana en van tijd tot tijd vertoonen zich kleine schepen op de kust,

die graan, dierenhuiden en hennep naar Habana, Vera-Cruz en de Veree-

nigde Staten brengen.

De steden hebben over het algemeen veel overeenkomst met het even-

genoemde Habana. De hoofdstad Merida telt 35000 inwoners en vele

werkelijk grootsche openbare gebouwen. De straten zijn breed en snijden

elkander rechthoekig. De groote huizen zijn in Spaanschen stijl gebouwd.

In het midden bevindt zich een open ruimte, omgeven door eea zuilen-

gang, waarop de verschillende vertrekken uitkomen. De inwoners zijn

gastvrij en zeer gezellig, niet geheel vry te pleiten van overdreven genot-

zucht. De ernst en plichten des levens worden veelal tamelijk wel veron-

achtzaamd. Alle bewoners belijden den Roomsch-Katholieken godsdienst.

Over het geheele eiland henen treft men hier en daar groepen van

ruïnen aan, die de algemeene belangstelling op dien uithoek der aarde

hebben gevestigd. Merida zelve is gebouwd op de puinhoopen eener aloude

Indianenstad, die den naam droeg van Tihoo. Het materiaal van de oude

stad is grootendeels voor de nieuwe gebruikt geworden. Vandaar dat men

op de muren van de tegenwoordige huizen veelal beeldhouwwerk uit den

voortijd ziet. Trouwens bijna alle steenen gebouwen, die in de provincie

gêvonden v/orden zijn uit het materiaal van oude Indiaansche bouwwerken

opgetrokken. De talrijkste en meest grootsche ruïnen zijn die van Uxmal,

op 60 mijlen afstand van Merida. L. Stephens heelt daarvan een uitste-

kende beschrijving geleverd. Alle twijfelachtige punten werden door hem

op de plaats zelve onderzocht en bij de Mexicaansche geleerden gaat hij

dan ook door voor een onbetwistbare autoriteit. Deze ruïnen, die over een

groote uitgestrektheid verbreid zijn, worden door den tegenwoordigen

eigenaar in zooverre beschermd, als hij ze niet laat vernielen of weghalen,

wat in deze streken, een geheel buitengewoon blyk van belangstelling in

historische herinneringen en antiquiteiten is. Want gewoonlijk zijn derge-

Igke schatten alleen bewaard gebleven in onbewoonde streken.

De bouwwerken der oorspronkelijke bewoners, die te Uxmal worden

aangetroffen, staan bijna allen op kunstmatige hoogten. De belangrijkste

van allen is een heuvel, in den vorm eener pyramide, waarop zich een

gebouw van een enkele verdieping verheft. Aan de eene zijde van den

heuvel ziet men een reeks van boven elkander geplaatste steenen trappen.

De andere wanden zgn steil. Het gebouw zelve bevindt zich nog in een

zeer voldoenden staat en schijnt als tempel dienst te hebben gedaan.

Eenige gebouwen zijn op zeer grootschen voet gebouwd en kwistig ver-

sierd met menschenfiguren in bas-relief en andere in steen uitgehouwen
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beelden. Op eenigen afstand zien velen daarvan er uit alsof ze bewoonbaar

waren, 200 goed zijn ze onderhouden. S. Salisbury houdt het er voor, dat

die gebouwen voor den openbaren dienst bestemd waren. L. Stephens en

Prescott daarentegen meenen, dat er wel sommige onder zijn, die opge-

richt werden door de voorvaderen der tegenwoordige Indianen, maar dat

velen ook van later dagteekening zijn. De overleveringen van den staat

Uxmal vermelden uitdrukkelijk, dat in sommige van die gebouwen af-

goden vereerd werden.

De Maya-Indianen zijn kleiner, minder goed geproportionneerd en heb-

ben ook minder regelmatige gelaatstrekken dan de Indianen van Noord

-

Amerika. Hun uiterste ledematen zijn kort. Groote vermoeienissen kunnen

zij niet doorstaan. Het vroolijk karakter van de Negers is hun te eenen-

male vreemd ; zij zijn goedig, niet nieuwsgierig en evenmin eerzuchtig,

bescheiden en onderworpen, mijden den blanke en wantrouwen hem.

De meeste bedienden zijn kleurlingen. Zij worden veelal ook tot opzie-

ners benoemd , daar men geen Indiaan een betrekking van vertrouwen op

kan dragen. De Indianen zijn bigotte katholieken en staan onder streng

toezicht der geestelijkheid. Zij houden veel van uiterlijk vertoon en praal

en het zijn dan ook hoofdzakelijk de uiterlijke plechtigheden van de

Roomsch-Katholieke kerk, die hen aantrekken. ^.

Op de westkust van het schiereiland heeft Groot-Brittanje een district

bezet, dat naar zijn hoofdstad — tevens de eenige stad, die het bezit —
Belize wordt genoemd, ofschoon de ofScieele naam Britsch Honduras is.

De kust van deze nederzetting strekt zich uit van de Arnatique-baai in

het zuiden, tot aan de bocht van Chetumal in het noorden, welke laatste

de diepste insnijding vormt in de kust van Yucatan.

In de bocht van Chetumal ontlast zich de Rio Hondo de Chetumal, die

de grens vormt tusschen Britsch Honduras en Mexico en de New-river,

die volgens alle landkaarten ontspringen zou uit een menigte meren in

het binnenland. De belangrijkste stroom echter van dit gebied, dat overi-

gens nog op lang na niet voldoende onderzocht is, is de Belize, aan welker

monding, tegenover het eiland Turnereffe, de reeds genoemde hoofdstad ligt.

De bevolking van deze stad wordt zeer verschillend opgegeven. Sommi-

gen spreken van 12000, anderen van slechts 5000 zielen. De groote meer-

derheid der bevolking wordt gevormd door negers en Indianen. De laatsten

zijn gedeeltelijk inboorlingen des lands, voor een ander deel behooren zij

tot den stam der Caraïben. Daar zij zich echter herhaaldelijk vermengd

hebben met negers, hebben zij reeds sedert lang hun oorspronkelijke rein-

heid verloren.

De voornaamste voortbrengselen der kolonie, tevens de belangrijkste

handelsartikelen
,

zijn cochenille en mahony-hout. De mahonyhoutboom

(swietenia mahagony) komt het veelvuldigst voor en ontwikkelt zich ook

1. Auslaiid. 1876 110. '29. S. 574, 575.
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het krachtigst tusschen den Kreeftskeerkring en 10° NB. Bij voorkeur

groeit hij op de bergruggen, maar wast overigens even goed op een schra-

len als op een vruchtbaren grond. In het noordelijk deel van Belize, aan

de oevers van de New-river, komen ook bosschen voor van den Haemato-

xylon Campechiamim.

De mahonyhoutboom is een van de schoonste en statigste boomen der

tropische gewesten. Dikwijls ziet men stammen, die tot aan het begin van

de bladerenkroon een lengte hebben van vijftien, bij een omvang van tien

tot twaalf meters. Op een korten afstand hebben zulke boomen, met hun

rijken bladerentooi, een werkelijk indrukwekkend aanzien en vooral in Au-

gustus en September, wanneer hun loofgewelf zich met schoone herfsttin-

ten kleurt, zijn ze reeds op een aanmerkelijken afstand van alle andere

boomen te onderscheiden. Van deze omstandigheid maakt de zoogenaamde

mahonyhoutjager, meestal een Caraïbe, gebruik. Hy beklimt namelijk een

hoogen boom en ziet dan in den omtrek rond naar zijn buit. Daar waar

die boomen in het grootste aantal voorkomen, voert hij dan zijn houthakkers

henen. Dan begint men om den uitverkoren boom henen den grond van

kreupelhout te zuiveren, daarna wordt de boom zelve geveld en van zijn

takken ontdaan, de stam in vierkante balken gezaagd, die vervolgens door

ossen naar de naastbijzijnde rivier gesleept worden. Daarvoor is het even-

wel onvermijdelijk noodzakelijk eerst wegen uit te hakken, een werk, dat

zooals wel van zelve spreekt, veel meer inspanning vordert en tijdroovend

is dan het kappen van den boom zelve. In December, wanneer alles droog

is, maakt men een aanvang met het banen der wegen en in Maart begint

men de boomen weg te slepen. In Juni, wanneer de stroomen het rijkst

aan water zijn , worden zij verder getransporteerd. Het hout van

dezen boom heeft de grootste waarde, wanneer hij gegroeid is op een

rotsachtigen bodem, maar de grootste hoogte bereikt hij in de bosschen.

De stammen worden in alle tijden van het jaar geveld, maar toch het

meest tusschen October en Juni, omdat ze dan het droogst zijn. ^

Van alle Midden-Amerikaansche vrijstaten is Mexico's nabuurstaat Guatemala

verreweg het sterkst bevolkt. Daar evenwel de grenzen van deze republiek

nog volstrekt niet met zekerheid bepaald zijn en de vlakte-inhoud dien ten-

gevolge, dan eens wat grooter, dan weder wat kleiner opgegeven wordt,

l. Auslaud. 1870. no. 37. S. 872.
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is het ook hoogst moeielijk met eenige zekerheid het aantal inwoners te

bepalen. Wanneer we het echter op 1200000 stellen, zullen we niet zoo

heel ver van de waarheid af zijn. Grooter is het in geen geval.

Met uitzondei'ing van de moerassige kustvlakte langs den Grooten Oceaan,

behoort het geheele gebied van dezen staat tot het tafelland van Guate-

mala en wel tot het zuidelijk deel daarvan, dat bij afwisseling uit vlakten

en lage bergruggen bestaat.

In het zuid-westen strekt zich, evenwijdig met de kust, een rij vulkanen

uit, die zich in het noorden bij den Volcan de Soconusco, in Mexico aan-

sluiten, doch zich in zuidelijke richting langs de geheele westkust van

Midden-Amerika uitstrekken en zich tot een hoogte van 8600 M. verheffen.

Het noordelijk deel van het land, aan de overzijde van den Rio de la

Pasion, dat zich uitstrekt in de richting van het schiereiland Yucatan en

Britsch Honduras, is nog bijna onbekend. In het bekende gedeelte ligt het

schoone Peten-meer, waarin een hoog eiland gelegen is, dat het stadje

Flores draagt. In de gebergten van dit eiland moet men wellicht de nog

door geen blanke geziene, bronnen van den machtigen Usumacinta zoeken,

die eerst de grensscheiding vormt tusschen Guatamala en den Mexicaanschen

staat Chiapas en vervolgens Tabasco van den staat Campêche scheidt.

Aan de oostzijde grenst Guatemala voor een klein deel aan de Caraïbi-

sche zee, want de achtergrond van de Amatique-baai, waarin de golf van

Honduras eindigt, behoort nog tot het gebied van dezen staat. Deze baai

staat weder in verbinding met de diep in het land doordringende Golfo

Didce.

Hier ligt het vroolijke, schilderachtige dorp Lewingston, een plaatsje

met een vijftigtal hutten, die bewoond worden door Pseudo-Caraïben,

welke een soort van Neger-Spaansch spreken. Over het algemeen kunnen

de Caraïben, die op deze kust wonen, er slechts weinig aanspraak op ma-

ken af te stammen van de echte Caraïben der oostelijke Antillen, het

schoonste menschenras van de Nieuwe Wereld, doch dat heden ten dage

bijna geheel uitgestorven is. Meestal zijn het Zambos, d. z. afstammelingen

van Indianen en Negers. Maar in zooverre zijn zij van hun Indiaansche

stamvaders, die beruchte zeeroovers waren, nog niet ontaard, dat ook deze

halfbloed-Caraïben goede zeelieden zijn. Hun ranke vaartuigen bedekken

overal de golf om schildpadden te vangen, die ze dan in Belize ter markt

brengen, waar een groote schildpad zooveel opbrengt, dat ze gedurende

een geheele week als rijkaards kunnen leven.

In de golf Dulce loopt het schoone riviertje Izabal uit. Volgt men dit

riviertje stroomopwaarts, langs zijn schoone oevers, die in volle pracht

eener weelderige tropenwereld schitteren, dan komt men aan het tusschen

boschrijke bergen ingesloten meer van Izabal, dat op onze kaarten veelal

verward wordt met de Golfe Dulce.

Het 'dorp Izabal bevat 200 hutten, die bewoond worden door Indianen

of Ladinos, maar waar zich ook vele Engelsche en Spaansche kooplieden

ophouden. Want Izabal is het eenige punt aan den Atlantischen Oceaan

van waar producten uit Guatemala worden uitgevoerd. Deze worden van

uit de hoofdstad, over Zacapa en Gualan, naar Izabal vervoerd.

Het oorspronkelijk woud, dat zich aan beide zijden van de Izabal uit-
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strekt, wordt gedurende de nacht verlevendigd door het geschetter van

trompetvogels , het diepe gebrul van den Amerikaanschen trjger , het

geschreeuw van tallooze apen en het sissen van deze of gene slang, die

een nest van jonge papagaaien aanvalt. Overdag rust het oog met welge-

vallen op het smaragdgroene water, dat van tusschen een rotspoort voort-

schiet, die versierd is met tal van kruipende planten en tropische gewassen.

De schoonste vogels, prijkende in een schitterende kleurenpracht, zetten

veld en bosch levendigheid bij en fonkelende vlinders fladderen van bloem

tot bloem. Intusschen schieten de brandende zonnestralen bijna loodrecht

neder.

Zoo trekt de reiziger voorbij het fort San telipe, dat nog uit den tijd

van de verovering des lands door de Spanjaarden afkomstig is en welks

muren nog nimmer door een vijand bestormd werden. De nacht moet men

doorbrengen in deze of gene Indiaansche hut. De roode kinderen des lands

zijn altijd en overal gastvrij, ofschoon zij zeiven slechts met moeite in hun

meest noodzakelijke levensbehoeften voorzien. Want eerst laat in den avond

keert de man terug uit het woud, waar hij acajou-boomen heelt geveld

en intusschen heeft de vrouw te huis de handen vol.

Als voedingsmiddel wordt niet zelden gebruik gemaakt van de eieren

van de iguana, een hagedis, die omstreeks een voet lang is, welke eieren

zeer smakelijk zijn. De grootste vreugde van deze ai'me Indianen zijn hunne

kinderen, die juist in hun naaktheid buitengemeen schoon zyn en zich

steeds onderscheiden door hun donkerzwarte gazellenoogen.

Een nauw merkbaar pad voert door het woud naar Gualan. Deze ver-

keerweg draagt den wijdschen naam van koningsstraat [camino real). Dit

is geen schimpnaam, door de republikeinen uitgevonden, zooals de reiziger

al licht geneigd zou zijn om te gelooven, maar alleen uit overtuiging der

voortreffelijkheid. De grootste voortreffelijkheid van dezen koningsweg be-

staat echter daarin, dat ze wordt veraangenaamd door de heerlijkste geu-

ren, want zelfs de aangename geur van vanille en bloeiende citroenen

wordt hier nog overtroffen door die van de nonnenbloemen en sukineeën.

Op zulk een wijze schadeloos gesteld voor de vele ongemakken van den

koningsweg, komt men te Gualan, aan het riviertje Matagua, een pro-

vincie-stadje, dat door 900 gezinnen wordt bewoond, met een zeer aan-

genaam gelegen en goed ingerichte posada, d. i. logement. Een soortge-

Igke weg als de koningsweg voert naar het nabijgelegen, grootere Zacapa,

maar van hier af naar de hoofdstad wordt de weg zoo mogelijk nog slech-

ter. Langs ruwe paden, moet men bergen bestijgen van 1460 tot 1950 M.

hoogte. Herhaaldelyk trekt men door Indianendorpen henen en brengt de

nacht door öf in een Indiaansche hut, öf in de cabildos , het gemeente-

huis, want in geheel Midden-Amerika zijn de dorpshoofden, die den titel

van alcaden voeren, verplicht lederen reiziger, 't zij hij rijk of arm is, tegen

een vergoeding van twee realen, d. i. ongeveer f 0.65, nachtverblijf en

voedsel te verschaffen.
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In Guatemala onderscheidt men, evenals in Mexico, de drie gewesten

der tierras calientes, tierras templadas en tierras frias. In de kustvlakten

en de lagere bergstreken heerscht een tropische hitte, met een gemiddelde

temperatuur van 270 R. Jn liet overig duel van het land onderscheidt

men twee jaargetijden, een droog van Februari tot April en een nat van

Juli tot September. Daartussehen in liggen overgangsperioden.

De bodem is overal uiterst vruchtbaar, doch naar gelang van de laagte

en de meerdere of mindere nabijheid der zee, wisselen de voortbreng-

selen af. Op de hoogvlakten strekken zich savannes en oorspronkelijke

wouden uit, terwijl de lager gelegen deelen in den weelderigsten planten-

groei prijken.

De voornaamste voortbrengselen van G-uatemala zijn mais, tarwe, sui-

kerriet, koffie, cacao en cochenille. De eerste wordt, evenals in Mexico,

door het geheele land henen verbouwd en levert in de tierras templadas

en tierras frias één, in de tierras calientes twee en somtijds zelfs drie

oogsten. Suikerriet kan overal geteeld worden , tot op een hoogte van

1620 M. Dit is ongeveer ook de grens van den kofBeheester, die naar be-

neden toe tot op 300 M, hoogte voorkomt. Het beste gedijt hij intusschen

tusschen 800 en 1600 M. Komt men hooger, dan valt er in de koelere

nachten rijp, wat" voor de koffiecultuur zeer schadelijk is.

Tarwe gedyt alleen in de tierras frias, boven de 1780 M., terwijl de

cacao het typische product der tierras calientes is. Dit gewas komt voor

tot op een hoogte van omstreeks 490 M. In dit zelfde gebied wordt ook

rijst verbouwd, maar ofschoon men op nog eenigszins grooter hoogte rijst-

velden aantreft, is toch de kwaliteit van dit gewas in Midden-Amerika

niet best. Het zelfde is het geval met katoen en indigo, 't Laatste, dat

het voornaamste uitvoerartikel is voor San Salvador, wordt in G-uatemala

alleen verbouwd in enkele districten, die aan de zoo even genoemde re-

publiek grenzen.

Cacao, suiker, tarwe en katoen worden geheel of grootendeels in het

land zelve verbruikt. Alleen cochenille en koffie komen als standvastige

uitvoerartikelen voor. De cultuur van koffie neemt steeds toe, terwijl die

van cochenille op de zelfde hoogte blijft.
^

Als voortbrengselen moeten verder nog genoemd worden tabak, meubel-

en verfhout, dat door de prachtige tropische bosschen in groote massa's

geleverd wordt en uit het delfstofFenrijk : goud, zilver, koper, ijzer, lood,

steen, kalk en zout.

Onder de boomen van de hoogvlakte vallen de eiken onmiddellijk in het

oog. Zij zijn kleiner dan in Europa en hun hout is ook op lange na zoo

hard niet , maar daarentegen worden hun vruchten des te grooter en

krijgen inderdaad een omvang als van een kalkoenen-ei. Onder de boomen

onderscheiden zich de volgende : een soort van ceder, rood palissanderhout,

het zoogenaamde rozenhout en het palmolatla. Laatstgenoemde is een gele

houtsoort, met grijze en bruine aderen.

Op de markt van de hoofdstad worden alle vruchten uit tropisch

Amerika gevonden en in de wouden is het alsof alle mogelijke vogels der

wereld elkander hier rendez-vous gegeven hadden. Daaronder verdient in

1. Pcteraiaiiiis Gcogr. Miitli. 1870. S. 4(il.
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de eerste plaats vermelding de Quetzal of Kuruku, welks vederen de oude

Mexicanen gebruikten om hun beroemde vederscliiJderijen te maken. De

vleugels en de rug schitteren als 't wiire van goud en smaragd, de buik

is vuurrood en de staartvederen bereiken, bij een volwassen vogel, 1 M.

lengte. Kolibries en papegaaien ziet men overal. Heerlijk schoon is de ve-

derentooi van den carpintero, d. i. timmerman, vuurrood met zilver of

goud en van een soort van Martinsvogel, van de grootte van een duif, met

eon blauwen snavel, een groene keel, roode vleugels en groote, witte en

zwarte staartvederen.

Maar in deze heerlgke oorden ontbreekt het ook niet aan slangen,

waarvan zich echter de giftige soorten bijna uitsluitend in woestenijen en

kreupelgewas ophouden. Bovendien is Guatemala rijkelijk gezegend met

allerlei soort van ongedierte : garapaten, georgionen, duizendpooters, mie-

ren en de te recht zoo gevreesde niguas of zandvlooien; die door de schoe-

nen henen, zich in de voetzool van den wandelaar dringen en wanneer

ze niet bij tijds uitgesneden worden, pijnlijke verzweringen veroorzaken.

En door hun menigte zjjn ook de gewone vlooien inderdaad een ware

landplaag.

Onder de steden van de republiek zijn er slechts enkele, die eenige be-

teekenis hebben. Bovenaan staat de hoofdstad Guatemala, dis op een groote

hoogvlakte ligt en een woesten aanblik aanbiedt. De breede^ rechte straten,

die elkander ook hier weder rechthoekig snijden, zijn over dag meestal

doodsch en verlaten. Slechts van tijd tot tijd ziet men er enkele Indianen,

muildieren en zopiloten of aasgieren. De huizen zijn wit beschilderd en

hebben alleen aan de straat vensters, die van zware ijzeren tralies voor-

zien zijn. Op Moorschs wijze komen deze uit op een vierhoekige kruis-

gang en een ruime binnenplaats, welke dikwyls met fonteinen en prachtige

bloemperken versierd is. Een werkelijken tuin echter vindt men in de ge-

heele stad niet. Voor de tropische landen is Guatemala een betrekkelijk

gezonde plaats en alleen borstziekten komen er tamelijk veelvuldig voor,

wegens de hoogte, waarop de stad gelegen is.

Een weg van negen uren gaans, die zich tusschen woest schilderachtige

boomen en gewassen heenslinger t, langs zeer nauwe paden, voert naar

Antigua of Oud- Guatemala, dat in 1773 door de inwoners verlaten werd

en waar de meeste openbare gebouwen thans in puinhoopen veranderd

zijn. Naarmate men Antigua nadert, wordt het uitzicht des te vrijer en

des te hooger verheffen zich de beide vuurspuwende bergen , volcan del

fuego en volcan del agua, boven de naastbijzijnde bergen.

Van Antigua kan men over Cuidad Vieja, d. i. oude stad, naar Istapa,

aan de kust van den Grooten Oceaan, afdalen. Alleen boosaardige bedrie-

gers kunnen deze plaats den naam gegeven hebben van havenplaats, want

zelfs de kleinste vaartuigen kunnen nauwelijks de zandige monding van

deze rivier binnenloopen. Iets verder vinden we Escuintla, een geschikte

III. 16
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badplaats voor menschen, die verstrooiing zoeken en dientengevolge de

verzamelplaats van alle rijke ledigloopers van Guatemala, die daar komen

genieten van de zomerkoelte.

Daartoe behoort ook, dat men zich op Tndiaansche wijze inricht, zoodat

men zich hutten laat bouwen van riet en bladeren, in den vorm van een

kooi. De omgeving van de plaats is betooverend schoon en bijna bij elke

schrede treft men, onder de schaduwrijke tropische boomen
,
koude, lauwe

of warme bronnen aan, welke zeer druk bezocht worden. Intusschen komt

zulk een zomeruitstapje tamelijk duur uit, want terwijl de inboorlingen

alle grillen der badgasten gewillig bevredigen, laten zij er zich aan de

andere zijde ook behoorlijk voor betalen De huur van een loofhut komt,

voor de twee maanden, gedurende welke het badseizoen duurt, op f 600.

—

en een marimba-speler verlangt per avond f 10.— a f 12.— En het be-

hoort nu eenmaal tot de gepatenteerde genietingen zich op een dergelijk

instrument, dat veel overeenkomst heeft met onze glasharmonica, wat voor

te laten spelen.

De bevolking van Guatemala bestaat natuurlijk uit de zelfde bestanddee-

len als in alle overige deelen van Midden-Amerika. De Indianen , die

verreweg de meerderheid vormen, behooren tot verschillende stammen, waar-

onder die van de Quiche-Indianen de beroemdste is , daar deze een zeer

grootsch verleden achter zich heeft. Overblijfselen en puinhoopen van

steden , die een schitterend getuigenis afleggen van de beschaving

,

waartoe deze stam het eenmaal gebracht had, zyn in de bergachtige dee-

len van het land nog in grooten getale aanwezig. Het heilige boek der

Quiches is het Popol-Buh, waarin ook de geschiedkundige overleveringen

van dit volk zijn nedergelegd.

De Indiaansche bergbewoners zijn goedhartig , kloek gebouwd en veel

blanker dan de bewoners van de vlakte. Zij verbouwen een weinig mais

en houden zich verder bezig met hoender- en varkensteelt en met hout-

hakken. Mannen en vrouwen slapen in hangmatten , de kinderen daaren-

tegen behelpen zich met matten, die op den barden bodem zijn uitgespreid.

De mannen dragen een katoenen hemd en beenkleederen , maar in plaats

van schoenen, een stuk ossenhuid, dat aan den voet wordt vastgesnoerd. De

vrouwen vergenoegen zich met een blauwen of rooden gestreepten onderrok en

de dracht der jonge Indiaansche meisjes, die eiken morgen op de naastbg-

gelegen marktplaats komen, om haar waar te koop te bieden, bepaalt zich

tot een klein rokje om de heupen en een vumTood lint , dat door het

haar gevlochten wordt. De kinderen loopen geheel en al in Adamskostuum.

Alle vreemdelingen spreken de mannen aan met »José," de vrouwen met

»Maria," onverschillig hoe ze heeten mogen.

De Indiaan legt nimmer de machete uit de hand. Met dit wapen baant

hij zich een weg door het kreupelhout, velt hij boomen of hij gebruikt het

om zich te verdedigen , want slechts bij uitzondering is hij in het bezit
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van een oud vuursteengeweer , dat hij niet af durft schieten , zonder de

oogen dicht te doen.

Naar men zegt zouden er in het bergland drie of vier welvarende dor-

pen gevonden worden , bewoond door bijna blanke Indianen, met blozende

wangen, blond haar en blauwe oogen, die men hyos de Caciques noemt.

Deze naam beteekent »zonen der Casiken" en nog heden ten dage treft

men somtijds Casiken-familiën aan , die onder de gekleurde bevolking in

hoog aanzien staan en een grooten invloed uitoefenen. Alfred de Valois
,

aan wiens reisbeschrijving wij het bovenstaande ontleenen, maakte in Ciu-

dad Vieja kennis met zulk een vorstelijke Casiken-familie , bestaande uit

een eenvoudigen grijsaard , wien het gevoel voor de vergane grootheid nog

steeds bijgebleven was en twee dochters van ongeveer twintigjarigen leef-

tijd , die er echter veel ouder uitzagen. Op de vraag, waai-om zij niet ge-

huwd waren
,
gaf de een ten antwoord : «dewijl wij geen mannen hebben

kunnen vinden , die ons passen".

»Mijne dochters," voegde de grijsaard er bij, »konden slechts huwen met

mannen van gelijken rang. Wij zijn arm mijnheer, maar wy zijn van een

oud geslacht."

De samenleving van de republiek vervalt in drie klassen : het eigenlijke

volk — el pueblo ,
— de gentry — los decentes — en de aristocratie —

los nohles. — Onder het volk verstaat men de Indianen , die twee derden

van de bevolking der hoofdstad vormen, de afzichteljjk leelijke Zambos,

wier gezichten werkelijk uitstekend goede modellen zouden leveren voor

de fabriekanten van mombakkessen en de ladinos der lagere klassen.

Toonbeelden van ellende en onreinheid zijn de scharen bedelaars, die

in stinkende lompen gehuld, de voeten door den beet van niguas ontsto-

ken, bij troepen door de straten trekken en een verpestende lucht achter

zich laten. Zij leven allen uitsluitend van de publieke liefdadigheid en

nooit wordt een bedelaar, hoe vaak hij. ook kome, van de deur weggejaagd.

De gentry wordt gevormd door de meerderheid der ladinos of kleur-

lingen, die in de hoofdstad het laatste derde deel der bevolking vormen.

Zij worden daar als nog al voornaam beschouwd , want zij geven zich

voor kreolen uit en daar de meesten geen reden hebben om een nauw-

gezet onderzoek naar de zuiverheid van hun bloed te doen , laat men

hunne aanspraken maar voor 't geen ze zijn.

De ladinos houden zich bezig met den handel en met geleerde beroepen

en in hun ledige uren ook met de politiek, d. w. z. met het wegjagen

en de verheffing van presidenten. Zij gaan voor liberalen door, doch hun

liberalisme is van vrij onschuldigen aard. Zij zijn een krachtige steun

voor de Lticios, welken naam in Guatemala gegeven wordt aan alle in-

surgenten en wel naar een vroegeren aanvoerder Lucio.

De adel eindelijk wordt gevormd door de rijke kooplieden en de geeste-

lijkheid. Niets karakteriseert beter dien kramersadel en tevens den alge-

meenen toestand van het land, dan het opschrift of de aankondiging, die

bjjna altijd met groote letters in hunne winkels geschreven staat : y)Aqui

no se fia,'^ wat een bericht is, dat men slechts tegen contant geld, maar

1. A. de Valois. Mexique, Havane et Guatemala. Notes de voyage. Paris 1862. 8o.
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niet op crediet koopen kan, doch woordelijk vertaald, beteekent : »Hier

vertrouwt men niemand."

De Spanjaarden, die zich nog in Guatemala ophouden, zijn ook meestal

kooplieden en hebben hun nationale eerlijkheid, billijkheid en trouw rein

bewaard. Ook de overige Europeanen, die hier wonen, moeien zich met

niets, bekommeren zich alleen om in- en uitvoer en verlaten het land,

zoodra zij meenen, dat ze geld genoeg verdiend hebben.

Alle handwerk wordt door de inboorlingen verricht. De wollen mantels

of sarapes zijn Indiaansche voortbrengselen, alle aardewerk, alle baksteenen

en tegels, alle houtwerk, hangmatten, katoenen voorwerpen, kortom alles

wordt door de Indianen vervaardigd. Bovendien zijn zij metselaars, tim-

merlieden, leidekkers, schrijnwerkers en kunstdraaiers, smeden en bakkers,

terwijl de ladinos der geringere standen de minder vermoeiende hand-

werken beoefenen en als kleermakers, schoenmakers, goudsmeden en klein-

handelaars optreden. Ook op het platteland zijn de suikerrafiSneerderijen,

de rumstokerijen, de fabrieken van cochenille, enz. allen in handen van

inboorlingen of ladinos. Hun kunstvaardigheid bewijzen de kleurlingen

door de vervaardiging van kunstig gesneden heiligenbeelden en niet min-

der fijn bewerkte gesneden cocos schalen.

Langen tijd stond Guatemala onder het bewind van den president Rafael

Carrera, een Indiaan van zeer geringe geboorte, die zelf aan den leiband

der Jezuïeten loopende, toch het land omkneld hield met een ijzeren vuist.

Maar in elk geval handhaafde hij orde en rust, die althans een zekere

mate van welvaart mogelijk maakten.

De tegenwoordige regeering bewandelt vrijzinnige paden. Zij verdreef

de Jezuïeten en seculariseerde alle geestelijke goederen, om de opbrengst

aan te wenden voor inrichtingen van opvoeding en liefdadigheid. Zoo

werd kort geleden in Guatemala een inrichting van hooger onderwijs voor

meisjes geopend, de eerste in Centraal -Amerika.

Ook doet men tegenwoordig moeite om het land goede wegen te ver-

schaffen, die zooals we gezien hebben, nog te eenenmale ontbraken. Volgens

een onlangs uitgevaardigd besluit, is ieder volwassen man verplicht gedu-

rende drie dagen van het jaar aan de straatwegen te werken of een

plaatsvervanger te stellen.
'

1. Globiis. XXVII. lid. S. H2.
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DË REPUBLIEK HONDURAS,

De republiek Honduras, in oppervlakte zeker de grootste staat van

Midden-Amerika, maar uiterst schraal bevolkt, grenst ten westen aan Guate-

mala en wordt in het zuiden, door het kleine San Salvador, van den Groo-

ten Oceaan gescheiden, zoodat aan deze zijde geen ander kustgebied over-

blijft dan de zeer kleine strook op den achtergrond der vulkanische Fon-

seca-baai. In tegenstelling met Guatemala, dat aan den Atlantischen Oceaan

slechts een zeer kleine kustlijn heeft, strekt zich Honduras hoofdzakelijk

langs deze zee uit. Aan de oostzijde is de grens tusschen dezen staat en

Nicaragua niet nauwkeurig bepaald. Echter kan men kaap Gracias a Dios,

juist onder den parallel van 15^ N.13,, als het verste punt der kust be-

schouwen.

Honduras is over het algemeen een bergachtig land. Het wordt in aller-

lei richtingen doorsneden door bergketenen en heuvelrijen, die allen vau

de centraal-plateau' s uitloopen. Die plateau's worden in Honduras afgebro •

ken door de vlakte van Comaijagua. Van deze vlakte strekt zich het

stroomdal van den Rio Humaija, in een zuiver noordelijke richting, naar

den Atlantischen Oceaan uit, terwijl het dal van den Rio Goascoran , in

zuiver zuidelijke richting, naar den Stillen Oceaan loopt. Beide stroomdalen

vormen een groot dwarsdal, dat zich van de eene zee tot de andere uit-

strekt.

De genoemde rivieren ontspringen op de zelfde vlakte en hare bronnen

worden alleen door een zwakke verheffing van den bodem van elkaar ge-

scheiden. Deze grondverheffing vormt tevens de zuidelijke grens der vlakte.

De vlakte van Comayagua heeft, in haar grootste uitgebreidheid, een

lengte van 64 km., terwijl de breedte van 8 tot 24 km. afwisselt. Haar

langste as loopt juist in een richting van noord naar zuid en valt dus

samen met den loop der zoo even genoemde rivieren.

Van de eveneens aanzienlijke Espino-vlakte wordt ze in het noorden

gescheiden door lage heuvels, zonder welke beide vlakten een geheel zou-

den uitmaken. Zij vormen te zamen een liefelijk landschapsbeeld en om-

vatten bijna een derde gedeelte van het land tusschen de golf van Honduras

en de Fonseca-haai,

Aan gene zijde van de vlakte van Comaijagua verheft zich een hooge

bergmassa, die naar het noorden toe, den naam draagt van Siërra de

Comaijagua, naar het zuiden toe die van Siërra de Lepaterique,

Ten oosten van den Siërra de Comaijagua ligt de knoop van het Sulaco-

gehergte, dat zich bijna in het centrum van den staat verheft en een aantal

wateraderen uitzendt, die in allerlei richtingen wegvloeien.

Aan den voet van het Sulaco-gebergte strekken zich, naar het oosten en
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noord-oosten, de breeds en hooge terrassen van Olancho en Yoro uit, die

zelfs in dit aan vee zoo rijke land, wegens hunne prachtige kudden be-

roemd zijn.

De rivieren, die langs de hellingen afvloeien, voeren vrij wat stofgoud

mede. Toch is het grootste gedeelte van deze uitgestrekte landstreek tus-

schen het Sulaco-gebergte en den Atlantischen Oceaan, d. i. bijna de helft

van den geheelen staat, slechts door eenige weinige Indianen-stammen be-

woond. Het spreekt dus wel van zelve, dat dit gebied nog bijna geheel

onbekend is, men weet slechts, dat de grondgesteldheid in de onderschei-

den deelen sterk afwijkt, maar dat de bodem overal vruchtbaar en rijk aan

mineralen is. Een deel langs de noordkust is vlak en met dichte wouden

bezet. Vooral de mahonyhout-boom komt hier zeer menigvuldig voor.

Soms echter gebeurt het , dat het gebergte tot dicht aan de zeekust

voortloopt. Het gebergte van Omoa verheft zich op den achtergrond van

de Amatique-baai en dat van Congrelwy en Poijas wordt bijna door de

golven van den oceaan bespeeld. Deze bergen vormen als het ware door

de natuur gevormde bakens, die tot ver in zee zichtbaar zijn.
'

De dieren- en plantenwereld biedt in Honduras even groote verscheiden-

heid aan als in Guatemala en de overige staten van Midden-Amerika.

De pepervreter (Pteroglossus pluricinctus) houdt zich bij voorkeur op

aan do oevers van den Ulua, in het westelijk deel der republiek.

De voornaamste haven aan de Atlantische kust van Honduras is TruxiUo.

Die stad biedt • weinig aan, want de bewoners leven uitsluitend door en

voor den handel. Aan de Fonseca-baai ligt Amapala, dat sedert 1868

tot een vrijhaven verklaard is. De Fonseca-baai vormt een van de schoonste

havens der wereld, daar ze eigenlijk bestaat uit een geheele reeks van

ruime, diep in het land dringende waterbekkens, welke genoegzaam plaats

aanbieden voor een groote menigte schepen. Het voornemen om van deze

baai uit, over de vlakte van Comaijagua henen, een spoorweg aan te leggen

naar de zeer veilige haven Port Cortes, is tot dusverre nog niet tot uit-

voering gekomen.

Van de bevolking van Honduras valt niets mede te deelen, wat ook

niet toepasselijk is op die van de overige republieken. Van gezelligheid en

huiselijk leven is geen sprake, daar men bijna nergens blanke vrouwen

aantreft. Een werkelijk huwelijk is daar dan ook ongeveer even zeldzaam

als een stuk ijs. Zoowel blanken als Caraïben en Indianen sluiten alleen

tijdelijke verbintenissen en het wezen, dat zij hun gunst schenken, moet

niet alleen als vrouw, maar ook als werk- en keukenmeid fungeren. Deze

vrouw zit nooit mede aan tafel, kleedt zich, al naar gelang van haar dag-

1. C. G. Squier. Uie Staaten von Ccniralamerika, insbesonders Honduras, San Salvadoriind

die Mosquilo-Kiisic. In Deutsche Bearbciluiijj lierausgegeben von Carl Andree. Neue Ausgabe,

Leipzig. 1865. 80. S. 41- 42.
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loon, wat meer of minder weelderig en heeft, wanneer zij het geluk heeft

een welgestelden heer te dienen, nog andere meiden onder hare bevelen.

Zulke vrouwen stellen vooral prijs op bontkleurige rokken en zware ci-

garen. Maar het meest gewenschte sieraad is een kakelbonte omslagdoek,^

die met een soort van edelen zwier om de schouders geworpen wordt.

Is de meester met zijn vrouw tevreden, dan wordt het gesloten verdrag

stilzwijgend verlengd en de kruik gaat te water, tot ze breekt.

Overigens heerscht ook hier, evenals in geheel tropisch Amerika, niet

alleen een bepaalden afkeer, maar zelfs minachting voor den arbeid. Lie-

ver sleept men zijn leven voort in kommer en ellende, dan door handen-

arbeid een eerlijk stuk brood te verdienen. '

Een opmerkelijke bizonderheid — der vermelding overwaardig — vor-

men de ruïnes van Copan, die door Stephens onderzocht geworden zijn.

De eerste Europeaan echter, die deze door een tropische plantenwereld

verborgen oudheden aanschouwde, is zonder eenigen twijfel Diego Garcia

Polacio geweest.

Tot Honduras behooren nog de Baai-eilanden, in de Caraïbische zee.

Deze vruchtbare eilanden bezitten zeer goede havens en zijn vooral bij uit-

nemendheid geschikt voor de oprichting van militaire stations. Het grootste

van allen — tevens het meest bevolkte — is Ruatan, dat 50 km. lang,

14 a 15 km. breed is en in Puerto Real een zeer goede haven bezit.

Deze vrijstaat, de kleinste van geheel Midden-Amerika, komt geogra-

phisch grootendeels en uit een orographisch en klimatologisch oogpunt, ge-

heel met Honduras overeen.

Van uit den oceaan gezien, heeft het plateau, dat dezen staat voor

het grootste gedeelte beslaat, het voorkomen van een ontzaglijken rots-

muur, van de zee gescheiden door een bergketen , die veel lager is en

waarop zich een groot aantal vulkanische toppen verheffen. Het heeft het

voorkomen, alsof eenmaal de wateren van den oceaan tot aan den voet

1. Jegor von Sivers. Ueber Madeira und die Antilleu uach Mittel- Amerika. Leipzig, 1861. 80.
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van dezen rotsmuur zich uitstrekten en het slechts 600 M. hooge kustge-

bergte eerst veel later door vulkanische werkingen gevormd is. Want dat

dit gebergte van vulkanischen oorsprong is, staat onomstootelijk vast, terwijl

het bovendien van het zoo even genoemde plateau is gescheiden door den

Rio Lemjxi.

Op deze keten verheffen zich niet minder dan elf vulkanische kegels, die

op het eiland Tigre, in de Fonseca-baai, hare voortzetting vinden en van

het eene einde van den staat tot aan het andere, trekt de reiziger voort

over een bedding van slakken en asch, met gi'oote hoeveelheden puimsteen

vermengd en afgewisseld door vlakten van lava en vulkanisch gesteente.

Op dit plateau ontspringt de reeds genoemde Rio Lempa, de belangrijkste

i'ivier van het land , die te zamen met den Rio Sumpul, hier en daar

de grens vormt tusschen dezen staat en Honduras. Het dal van dezen

stroom behoort tot de prachtigste en vruchtbaarste streken van den tropi-

schen aardgordel.

San Salvador is berucht wegens zijn aardbevingen en de aanhoudende

werkzaamheid zijner vuurbergen. Voor eenige jaren werd de hoofdstad

door een aardbeving bijna geheel verwoest, doch z j is thans weder voor

het grootste gedeelte opgebouwd. Onder de vulkanische uitbarstingen was

die van den Izalco, op den 19'^'^" Mei 1869, wel een der meest grootsche. ^.

De handelsartikelen van San Salvador zijn grootendeels ruwe produkten

en half afgewerkte fabricaten , huiden van leeuwen
,
panthers , herten en

wilde zwijnen , tabak , ruwe suiker en verfstoffen. De tabak — één en-

kele soort door den geheelen staat henen — is sterk narcotisch. De suiker

verschilt in de onderscheiden streken zeer in kwaliteit.

Maar vooral moet de indigo onder de producten genoemd worden. Deze

toch overtreft in hoedanigheid zoowel die van Guatemala als van Bengalen

en is zeker de schoonste en beste, die op aarde verbouwd wordt. Ze vormt

dan ook het voornaamste uitvoerartikel van het land.

Zooals overal langs de kust van Midden-Amerika, treft men ook hier een

menigte boomen aan, die caoutchouc leveren. Nog is een eigenaardig pro-

duct de maté, een soort van thee, die in het wild groeit en in den regel

uit sierlijke schalen , met zilver beslagen
,
gedronken wordt.

Eindelijk moeten we melding maken van de zilveren munten van San Sal-

vador , niet omdat ze door schoonheid uitmunten, maar omdat ze meer

edel metaal bevatten dan die van eenig ander land.

Onder de 600000 inwoners van de republiek zijn de helft Indianen en

I. Pclcrmaniis Gcogr. MUili. 18G9. S. 134.
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slechts 9000 blanken. Na deze mededeeling is een beschrijving van de

toestanden, die er heerschen, eigenlijk onnoodig. Toch mogen we niet

verzwijgen , dat er in San Salvador, gedurende de laatste jaren, krachtige

pogingen worden gedaan , om hervormingen tot stand te brengen. Men

heeft niet alleen het aantal scholen vermeerderd, maar ook den leerplicht

ingevoerd. Zoowel ouders als leermeesters worden beboet, telkens wanneer,

zonder voldoende oorzaak, een schooltijd verzuimd wordt.

Ook heeft men alle hazardspelen verboden , met uitzondering van die

,

welke ten bate van de geestelijkheid gehouden worden.

DE REPUBLIEK NICARAGUA,

Nicaragua kan men — zoowel uit een geologisch oogpunt, als met het

oog op de plantenwereld — in drie in de lengte loopende gordels verdeelen.

De oostelijke gordel omvat de Atlantische oorspronkelijke wouden , het

grootendeels nog onbetreden gebied der Mosquito-kust, waarin men slechts

van uit het westen tot op zekere diepte is doorgedrongen, om de goud-

aderen van San Domingo te exploiteeren.

Als de tweede zone kan men beschouwen de hooglanden, die de water-

scheiding vormen tusschen beide oceanen, welke grootendeels door savan-

nen ingenomen worden. Deze omvatten de centrale provinciën van Nica-

ragua : Chontales
,
Matagalpa en Segovia.

De derde gordel eindelijk wordt begrensd door de groote meren van

Nicaragua en de kust van den (Jrooten Oceaan. Zoowel ten opzichte van

de verheffing van den bodem, als ten opzichte van de grondsgesteldheid
,

onderscheidt deze gordel zich duidelijk van de beide voorgaande. Terwijl

toch de beide laatsten uit rotslagen van oudere vorming bestaan , kristal-

linisch schilfer, kwartz, doloriet en vooral vrij oud trachiet, treden in den

derden gordel inzonderheid jonge vulkanische tufsteen en lava op, wier vorming

door vulkanische uitbarstingen nog heden ten dage voortgaat. Vandaar dat

ook deze bodem buitengewoon vruchtbaar is en bij voldoende bearbeiding,

in een waren tropentuin veranderd zou kunnen worden.

Ook de voortbrengselen van de drie genoemde gordels staan met de

eigenaardigheden van den bodem in nauw verband. Uit de eenzame wou-

den van den eersten gordel komen slechts gom en mahonyhout. In den tweeden

legt men zich hoofdzakelijk op veeteelt toe en hier grazen groote kudden

runderen
, paarden en muildieren, In den derden gedijen de vruchten en

planten uit de tropische zone : koffie , suikerriet , cacao , tabak en indigo
,

in den weelderigsten overvloed.
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Van de Mosquito-kust weet men slechts zeer weinig. Van Greytown tot

kaap Gracias a Dios strekt zich een vlakke kust uit, waarop de zee, onder

een hevige branding, breekt. Dadelijk aan den oever der zee beginnen de

bosschen. Op een punt staat een op zich zelve staande berg . de Round

HUI , 200 M. hoog, zoo dicht by de kust, dat men hem op eenigen afstand

voor een eiland aanziet. Meer binnenwaarts volgen bergen en dalen en

onder de eersten een top van 850 M. hoogte.

Voor de kust strekt zich een koraalrif uit en daar buiten liggen de zoo-

genaamde onpeilbare diepten, terwijl daarentegen binnen het zoo even ge-

noemde koraalrif, de zee al spoedig zeer ondiep wordt.

In de nabijheid van Blewftelds doemen achtereenvolgens zes fabelachtig

schoone eilandjes op, die gezamenlijk den naam dragen van Cmj-eilanden.

Blewfields ligt aan de monding van de gelijknamige rivier, die de hoofd-

stroom van het geheele land is. Het is de residentie van den koning, want

Mosquito maakt er aanspraak op om een van Nicaragua onafhankelijk

koningrijk te zijn en voert dan ook een eigen vlag. Wel wordt deze vrij-

heid door Nicaragua niet erkend , maar aan de andere zijde ontbrak het

dezen staat tot dusverre aan de macht om zijn gezag te doen gelden en de

landstreek werkelijk in bezit te nemen.

De bewoners van Mosquito bestaan uit een mengsel van allerhande stam-

men , waarvan in deze streken de oudste zijn de eigenlijke Mosquito's , de

Wulnas, de Rama's en de Sinoe's. De zoogenaamde Caraïben hebben zich

hier eerst later neergezet. De geheele bevolking zal wel niet meer dan

3000 zielen bedragen. ^.

Het belangrijkste punt van deze Atlantische kust is de stad Greytown,

of zooals de ingezetenen haar noemen, San Juan del Norte. Deze stad ligt

aan de monding van den San Juan , die uit het zuid-oostelijk uiteinde

van het Nicaragua-meer te voorschijn treedt, voor een deel de grens tus-

schen Nicaragua en Costarica vormt en verreweg de beste waterweg is, die

van de oostkust naar het zoo even genoemde meer voert. Omtrent 32 km.

boven de monding loopt de Colorado uit dezen stroom , welke rivier zich

veel meer zuidelijk
,
op het grondgebied van Costarica, in den oceaan ont-

last. Jammer genoeg neemt in den San Juan de verzanding elk jaar toe,

zoodat men er dan ook reeds ernstig op bedacht is om door uitbaggeren

op groote schaal de natuur te hulp te komen.

Greytown is een vriendelijk , net gebouwd stadje , in een volkomen

vlakke streek, die als bezaaid is met een groote menigte grootere en klei-

nere meren. Ofschoon het omgeven is door poelen en moerassen , die

volstrekt geen uitwatering hebben, heeft het toch een niet al te ongezond

klimaat , wat het te danken heeft aan de regelmatig waaiende passaten
,

die overal toegang hebben, ten gevolge van den zeer vlakken bodem.

De meest eigenaardige plantvormen van de kuststreek zijn de Guijava-

boomen, die uit hoog kreupelhout opstijgen
,
tillandsiën, orchideeën , reus-

achtige Aarons-planten en tal van lianen, die als een verward touwwerk

1. UoLiint^s on het roatlsiile iii Panaiiia, Nicaragua and Mosquito
,
by Bedford Pim and Bcr-

tliold Seemami. Lotidon. 1869. 80.
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naar den bodem afhangen. In de dichtbegroeide takken huizen groene

papegaaien
,
tukanen, met hun groote, helder gekleurde snavels en prach-

tige tanagers {Ramphocoeliis passerinus), met een zwarten staart, waarop

een menigte groote, vuurroode vlekken. Onder de insekten.trekken eenige

vlindersoorten, groote, blauwe morphos en heliconiden, de opmerkzaamheid

tot zich en ook een zeer eigenaardige kever , die begroeid is met lange,

bruine haren, die hem het voorkomen geven van een rups. De delta van

den S^n Juan wemelt van alligators, die meestal onbewegelijk op de oevers

liggen, om op hun px'ooi te loeren. Zij grijpen jonge paarden en runderen

aan, ja soms wagen zij zich ook aan volwassen dieren , die zij meesleuren

en net zoo lang onder water houden, tot ze verdronken zijn , waarna ze

hun prooi op hun gemak verslinden. Bij gebrek aan meer afdoend voed-

sel, vergenoegen zg zich met vliegen, terwijl ze met gapenden muil op het

strand liggen en die insekten, die op den reuk van hun speeksel afkomen,

verzamelen. Zoo althans vertellen de inboorlingen.

De oevers van den San Juan zijn in den aanvang laag
,
moerassig, met

riet begroeid en doorsneden door een aantal wateraderen. De voornaamste

boom, die in de bosschen op de oevers voorkomt, is een hooge palmsoort

,

met een buitengemeen zware bladerkroon, terwijl allerlei slingerplanten de

tusschenruimten vullen. Sommige dier slingerplanten prijken met de prach-

tigste bloemen.

De eerste zgrivier is de Seripiqui, die van de bergen van Costarica

afdaalt. Deze kan met kano's -BO km. stroomopwaarts bevaren worden.

Van hier af moet men echter over land reizen, op muildieren, over de woes-

te bergketen , naar San José, de hoofdstad van de naburige republiek. Een

andere vrij aanzienlijke stroom, die eveneens van uit Costarica den San Juan

toestroomt , is de San Carlos.

Bij het schilderachtige Castillo beginnen de stroomversnellingen van den

San Juan. Zij vormen, met hun bruischende en wild dwarrelende water-

massa, een levendige tegenstelling met het donkere, stille, oorspronkelijke

woud op de oevers en het frissche groen der daarachter liggende heuvels

is een schoone en goed passende lijst voor deze schilderij.

Het inwendige van het nabijgelegen stadje beantwoordt echter weinig aan

deze zoo heerlijke omgeving. Het bestaat slechts uit een enkele , nauwe

,

ongelijke en smerige straat, waarin 's avonds de muskieten niet minder

lastig zijn dan aan de oevers van den San Juan.

Castillo is een der centra voor den gomhandel. Hier worden een

aantal lieden uitgerust om in de onbewoonde woudstreken, langs den At-

lantischen Oceaan, binnen te dringen en het zoo begeerde harts in te za-

melen. Dit wordt echter in deze streken van een geheel anderen boom

gewonnen dan aan de oevers van den Amazone-stroom en ook op een andere

wijze toebereid. Daar toch verkrijgt men de gom van een boomachtige

euphorbia {siphonia elastica), in Centraal-Amerika daarentegen van een

wilden vijgeboom (Castüloa elastica), die zich door zijn buitengemeen groote

bladeren onderscheidt. De aldus verkregen gom wordt dan in groote boo-

ten — bungos genoemd — naar Greytown gebracht. In het jaar 1867

vertegenwoordigde de uitvoer een waarde van f270000, in het jaar 1871

was dit cijfer reeds tot f320000 gestegen. De grootste vijand van den
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gomboom is de groote harlekijn -kever [Acocinus lojigimanus) , die zijn

eieren legt in de insnijdingen, die door de verzamelaars van de gom in den

stam zijn aangebracht. De larven boren alsdan, zoodra ze uitgekomen zijn,

groote gaten door den geheelen stam henen. Maar ook de mensch treedt

hier, zooals dat zoo dikwijls het geval is — door een te ver gedreven zucht

naar gewin — als een vernieler op. De gomverzamelaars maken volstrekt

geen onderscheid tusschen volwassen en jonge boomen en zijn oorzaak, dat de

laatsten spoedig sterven. Dat er volstrekt geen toezicht op is
,
spreekt

wel van zelve. Daar de Amerikaansche gomboom zeer snel groeit , zoo

zouden gemakkelijk aanplantingen daarvan aangelegd kunnen worden en

dezen zouden zeker een belangrijke winst afwerpen.

De stroomversnellingen van Castillo , die aan het verkeer een bepaald

lastigen hinderpaal in den weg leggen, daar men op dit punt niet anders

dan door de genoemde stad verder trekken kan, worden gebruikt om de

functie van tolboom te verrichten. Immers op dit punt, dat bij geen moge-

lijkheid omgetrokken kan worden, heft men tol van alle handelsartikelen
,

die dezen weg volgen.

Aan de zuid-oostzijde van het meer van Nicaragua, daar waar de San

Juan het verlaat, ligt San Carlos, een Spaansch fort, dat vroeger een zeer

sterk bolwerk was en heden grootendeels tot puinhoopen vervallen is, die

bedekt zijn onder het sierlijke vrouwenhaar (Andiantum). De geheele stad

bestaat uit een enkele rechte straat, die van het meer uitloopt. De huizen

zijn meestal slechts met palmbladen gedekte hutten. De bevolking is een

mengsel van blanken , Indianen en negers. De Indianen hebben echter

verre de overhand. De aanblik van het meer van Nicaragua is grootsch,

ja zelfs een weinig te grootsch, om schoon genoemd te kunnen worden.

In noord- oostelijke richting kan men de grens van zijn waterspiegel niet

zien. Uit zijn golven duikt het eiland Pueblo grande op, met de kegel-

vormige vulkanen Madera en Ometepec. De laatste verheft zich tot een

hoogte van 1500 M. boven den waterspiegel van het meer. Aan de linker-

zijde vertoonen zich, heel in de verte, de nevelachtige bergen van Costarica,

aan de rechterzijde, iets naderbij, met donkere bosschen begroeide bergrug-

gen. Een aantal groepen van kleine eilanden liggen over het meer ver-

spreid en dienen aan groote scharen wilde eenden en witte reigers gedu-

rende de nacht tot verblijfplaatsen. In de wateren van het meer zwerven

een aantal alligators en zoetwater-haaien rond, om hun prooi te grijpen.

De hoogte van het meer boven den spiegel van den oceaan , heeft men

berekend op 32,5 M. De laagste pas tusschen zijn noord-westelijken oever

en den Grooten Oceaan ligt nog maar 8 M. boven het zeevlak en de af-

stand tusschen dien oever en den oceaan bedraagt niet meer dan % der

breedte van de landengte van Panama. De omstandigheden om een kanaal

te graven zijn hier dus wel buitengemeen gunstig.

Het plan voor een verbinding van den Atlantischen met den Grooten

Oceaan heeft reeds sedert een geruimen tijd staatslieden ,
groothandelaars,
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scbeepsreeders en ingenieurs bezig gehouden. Nog niet lang geleden wijdde

het Amerikaansche gouvernement daaraan de grootste aandacht en zond

een commissie uit , bestaande uit ingenieurs en marine-officieren , om ter

plaatse zelve het meest geschikte terrein uit te kiezen. Het zeer omvangrijke

rapport, dat door deze commissie aan den president van de Vereenigde Sta-

ten werd uitgebracht, komt, na alle mogelijke wegen nagegaan te hebben,

tot de slotsom , dat de weg over Nicaragua het meest kans van slagen

aanbiedt. Derhalve gaf deze commissie den raad om af te zien van de door-

graving der landengte van Panama, daar dit plan wel is waar een korter

traject aangeeft, maar de zwarigheden, die daarbij te overwinnen zijn, ook

veel grooter zijn. Aan het bovenvermelde rapport ontleenen vrij het vol-

gende : de weg over Nicaragua is de eenige, die door een streek loopt

,

waar het klimaat niet schadelijk is voor de gezondheid. Op alle kortere

wegen zouden de arbeiders, ten gevolge van den moerassigen bodem en de

zeer groote hitte , reeds grootendeels bezweken zijn , eer nog het kanaal

klaar was. Verder is het ook de eenige weg , waar men een voldoende

hoeveelheid water vindt.

Nog andere nadeelen zijn aan de overige wegen verbonden. Dezen toch

strekken zich meestal uit door streken , die geen de minste waarde heb-

ben en te eenenmale ongeschikt zijn voor ontwikkeling. De landstreek

over Nicaragua daarentegen wordt voorgesteld als het paradijs van Mid-

den-Amerika.

De onkosten van dit kanaal worden geraamd op f185000000 — en met

het oog op de voordeelen, die het af zal werpen, betrekkelijk gering ge-

noemd. Eene omstandigheid , waardoor men meent, dat zulk een kanaal

reeds winstgevend genoeg kan worden, wordt nog afzonderlijk vermeld. Het

is het vervoer van producten van Californië naar Europa. Een aantal

schepen brengen jaarlijks groote hoeveelheden koorn naar de Europeesche

markten. Tegenwoordig volgen die schepen natuurlyk den weg over kaap

Hoorn , maar van hoe groot belang zou het voor dezen zijn , zoo zij die

lange, moeilijke, gevaarlijke en kostbare reis vermijden konden.

De nieuwste plannen, die ook reeds tot een begin van uitvoering ge-

komen zijn, zijn echter met het plan van genoemde commissie in strijd,

daar het groote kanaal, waaraan de Lesseps zijn naam verbinden zal, door

de landengte van Panama zal loopen.

Het meer van Nicaragua ontvangt toevoer van een groot aantal rivieren,

waaronder de belangrijkste zyn de uit het zuiden komende Rio Frno, die

zich bij San Carlos in het meer ontlast en de Rio Acoijctpa, die uit het

bergland Chontales komt en zich op de noord-oostkust, bij de havenstad

San Ubaldo, in het meer stort.

De belangrijkste stad van het land is niet de- officieele hoofdstad Leon,

maar het ten zuid-oosten daarvan gelegen Granada, aan het Nicaragua-

meer. Granada, met 15000 inwoners, is de hoofdplaats der gelijknamige
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provincie. Deze pi-ovincie grenst ten noord-westen aan Leon, ten zuid-

oosten aan Kivas, (tusschen het Nicaragua-meer en den Atlantischen Oce-

aan), ten noorden aan het meer van Managua , een onderdeel van het

veel grootere meer van Nicaragua.

De stad, die in het jaar 1522 door Hernandez de Cordoba werd gesticht

en in 1856 door de flibustiers, onder hun aanvoerder Walker geheel ver-

brand werd, bezit breede straten, die elkander rechthoekig kruisen en een

groote marktplaats. Eigenaardig is de wijze, waarop de straten van Granada

geplaveid zijn. Zij loopen gewoonlijk over een lengte van een vijftigtal

schreden vlak, waarna een vrij steile helling tot een tweeden trap opvoert,

enz. De huizen zijn gebouwd van in de lucht gedroogde tegels, wit be-

schilderd en met pannen gedekt. Ook bezit de stad een groot aantal ker-

ken, waaronder er echter zijn, die zich juist niet in den besten toestand

bevinden. Intusschen heerscht in Granada een vrij opgewekt leven en er is

ook tamelijk wat industrie. We zullen alleen melding maken van de goud-

en zilversmederijen, die werk leveren, zoo goed als het nauwelijks ver-

vaardigd wordt in de werkplaatsen van Parijs.

De omgeving van Granada is weder verrukkelijk schoon. De stad ligt

nauwelijks op twee km. afstand van het meer van Nicaragua en op wei-

nige mijlen afstands verheft zich de uitgebrande, 1500 M. hooge vulkaan

van Mombacho, van beneden tot boven met dichte bosschen begroeid. In

de nabijheid van de stad bevinden zich talrijke groote aanplantingen van

cacao, die in den handel een zeer goeden naam heeft en sterk gezocht is.

De jonge cacaoboomen, die in de oorspronkelijke wouden van het Atlan-

tisch gebied in het wild groeien, hebben een dichte schaduw noodig, welke

hun eerst verleend wordt door den pisang, later door den koraalboom,

een soort van erijthrina, welke daarom door de inboorlingen de moeder

van de cacao genoemd wordt. Hij bereikt een hoogte van 12 M. en in

den bloeitijd, die omstreeks het begin van April invalt, vormt hij een

enkele massa van karmozijn-kleurige bladeren.

Op ongeveer 16 km. ten westen van Granada, ligt de stad Maaaija,

met 15000 inwoners, waaronder ^/j^q Indianen. De stad heeft een zeer

aanzienlijken omvang, daar elke Indianenhut omgeven is door een tuin.

De hutten zelve liggen op eenigen afstand van de straat, achter ooftboo-

men verscholen.

De bodem bestaat uit vulkanische tufsteen, die het water zeer snel op-

neemt, zoodat men nergens beken of bronnen aantreft. Masaija heeft dan

ook geen ander water, dan dat, hetwelk gehaald wordt uit een klein meer,

ten westen van de stad, dat een diepte heeft van 100 M. Dit meer vult,

naar het schijnt een ouden krater. Bijna aan alle zijden is het door steile

rotswanden omgeven en aan den voet daarvan liggen rotsblokken, die veelal

verborgen zijn achter en onder het zoogenaamde vrouwenhaar. De geheele

omgeving van het meer, dat den naam draagt ran »hel van Masaija'' is

van vulkanisehen aard en op zijn rechteroever verheft zich de verschrik-

kelijke vulkaan van Masaija^ welks lavastroomen zich tot aan den oever

van het meer uitstrekken.
'

1. Thomas Belt. The naturalist in Nicaragua: a narrativc of a residence at the goldniines

of Choniales
;
journeys in the savannahs and forests. Londen. 1874. 80.
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Aan deze vulkaan sluiten zich de Marabios aan, welke groep wel het

rijkst aan vulkanen is. Het beste overzicht van de Marabio-f^roep heeft men

van uit de groote vlakte van Leon, waar men, op een afstand van 1 10 km.,

14 vulkanen tellen kan. Hier liggen lava-velden, die bij de inboorlingen

den naam dragen van malpais, d. i. onvruchtbaar land en die zich, in alle

richtingen, mijlen ver uitstrekken. Over dag neemt men aan de oppervlakte

een zekere schittering waar, die een gevolg is van de beweging der sterk

verwai'mde lucht, 's Nachts daarentegen wordt de geheele omgeving ver-

licht door blauwachtige vlammen, ongeveer zooals die van brandenden al-

cohol. Soms dwarrelen deze vlammen laag langs den bodem, soms flik-

keren ze hoog op, als vurige zuilen, tot ze plotseling weder als op een

tooverachtige wijze verdwijnen. De bewoners dier streken noemen dit

verschijnsel el baile de los demonios, d. w. z. »duivelsdans." ^

Uit een staatkundig oogpunt! beschouwd, biedt Nicaragua het gewone

beeld van een Midden-Amerikaansche republiek aan. Nergens vindt men

een spoor van gemeenschappelijke samenwerking, overal partijschap en

burgertwisten. De politieke partij, die het roer van den staat in handen

heeft, oefent haren invloed op alle takken van bestuur en ook op de ju-

stitie uit, brengt alle gewichtige ambten en bedieningen in handen harer

aanhangers en oefent bij de verkiezingen een druk uit, waartegen niets

bestand is. Er is geen ander middel om een verandering in de regeering

tot stand te brengen, dan een omwenteling en in deze staten, waar de

vrijheid plechtig geproclameerd is en de republikeinsche beginselen in naam

consequent doorgevoerd worden, kan zich de wil des volks niet anders

uiten dan door middel van opstand en burgeroorlog, die daarvan het on-

vermijdelijk gevolg is.

Zoo moet men dus ook van Nicaragua tot de slotsom komen, dat er in

elk geval nog heel wat tijd verloopen zal, voor deze staat een betere

toekomst te gemoet gaat. En hier geldt het ook weder, dat de grootste

hinderpaal gelegen is in den kwistigen overvloed, waarmede de natuur de

menschen hare schatten als in den schoot werpt. Zoodra een mensch ont-

dekt, dat hij, bij een minimum van arbeid, gemakkelijk leven kan, zal h|j

allicht terugdeinzen voor vermoeienden, inspannenden arbeid en liever zijn

levensbehoeften zooveel mogelijk inkrimpen, dan zich aan het zoete niets

doen te ontrukken. En al moge ook een nieuw aangekomene persoonlijk

die verzoeking weerstaan, dan zullen nog zijn nakomelingen er voor be-

zwijken.

Die hindernissen voor de" voortbrenging zouden alleen door krachtige land-

verhuizers, die er zich op toelegden om de genietingen en gemakken van

een beschaafde maatschappij in stand te houden, met eenige hoop op een

gunstig gevolg, bestreden kunnen worden. Maar zelfs dan nog zou de

1. K. von Scherzer. Aus dein Natur- and Völkerleben in tropischen Amerika, Skizzenbuch,

Leipzig. 1864. 80. S. 91.
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vrees niet ongegrond zijn, dat het voorbeeld van één enkelen luiaard, die

ook zonder inspanning tamelijk goed in zijn behoeften zou blijken te voor-

zien, maar al te spoedig navolging vond.

Costarica is een terrasland^ dat tot een hoogte van 1300 M. opstijgt

en een aantal vulkanen draagt, waaronder er zijn, die een hoogte bereiken

van 3250 M. Het aantal dier vuurspuwende bergen is nog niet nauw-

keurig bekend, daar het gebied van dezen staat nog slechts zeer onvol-

komen onderzocht is. Dit geldt inzonderheid voor het nog heden ten dage

geheel ontoegankelijke centrum, de kern van het Dota -gebergte. Zoo ge-

lukte het eenige jaren geleden aan den hoogleeraar William M. Gabb van

Philadelphia om twee vulkanen van meer dan 2000 M. hoogte te ontdek-

ken, die in de hoofdketen der Cordilleras zich verheffen, juist ten noord-

westen van den Pico Blanco, i

De meest beteekenende vulkaan van Costarica is wel de Turrialba, die

in 1871 een zware uitbarsting had en de meest zuidelijke is van de vuur-

spuwende bei'gen van Midden-Amerika. De vulkaan verheft zich niet ver

van den Irazu, die bestegen werd door von Schertzer en von Frantzius.

Zooals bij de vulkanische gesteldheid van het land te verwachten is,

sluit zich bij de vuurspuwende bergen een heele reeks van minerale bron-

nen aan. De rivieren, onder welke de Rio Escuda, de Bio Tirïbi en de

San Juan del Norte de belangrijkste zijn, hebben allen een korten loop.

De bodem is — inzonderheid langs de kust — zeer vruchtbaar en bevat

groote savannen en heerlijke oorspronkelijke wouden. Het klimaat is na-

tuurlijk heet, maar toch gematigder dan in het hoogland.

De voornaamste voortbrengselen van het land zijn nagenoeg geheel en

al de zelfde als in de naburige republieken, te weten tabak, suikerriet,

koffie, indigo, cacao en tarwe. De koffie evenwel vormt verreweg het voor-

naamste handels- en uitvoerartikel, in die mate zelfs, dat men aan Costa-

rica den bijnaam heeft gegeven van de koffie-republiek. Voor den handel

is het van veel gewicht, dat reeds tegenwoordig een niet onaanzienlijk

deel van den koffieoogst zijn weg vindt naar Californië. Ook de runderteelt

verkeert in een bloeienden toestand en het mijnwezen werpt aanzienlijke

winsten af.

Toch was Costarica van oudsher een zeer arm land en bleef dit tot na-

genoeg ten tijde van de onafhankelijkheidsverklaring, in het begin van deze

1, Nature. 1874. X. p. 274.





1. Het cypressen-woud van Montezuma. —
4, Een herberg in Mexico.

2. Indianen uit Californië. — 3. Een waterdrager in Mexico. —
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eeuw. De naam toch »Costarica" d. i. : »rijke buit" ontving bet land van

de Spanjaarden, niet wegens de rijkdomtnen, die men er reeds gevonden

had, maar met het oog op die, welke men er hoopte te zullen vinden.

In 1823 werden de goudmijnen van Agiiacate ontdekt en toen deze be-

gonnen te vloeien, begon ook de rijkdom van het land toe te nemen. Se-,

dert dien tijd werd Costarica's rijkdom aan mineralen met den dag van

meer beteekenis en een aantal v^reeinde kapitalen werden in de mijnen ge-

stoken. Maar vooral was dit het geval, sedert men in 1857 de goudmijnen

in Patres en in 1864 de buitengewoon rijke mijnen van Ciruelitas ont-

dekt had. 1

Tegenwoordig bezit — volgens het getuigenis van een der laatste rei-

zigers in Midden-Amerika, Dr. H. Polakowsky — Costarica verreweg de

rijkste, arbeidzaamste en beschaafdste bevolking van de vijf republieken.

Jammer slechts, dat dit schoone en buitengemeen vruchtbare land nog zoo

zwak bevolkt is. Volgens de statistieke opgaven van 1875 bedraagt het

aantal inwoners 180000, die bijna allen gevestigd zijn op de hoogvlakte,

welke zich uitstrekt tusschen Alajuela en Carthago. Dit gedeelte van het

land is niet alleen betrekkelijk dicht bevolkt, maar ook op uitstekende

wijze bebouwd en bezit daarbij zeer goede wegen.

Op gunstige wijze onderscheiden zich de bewoners van Costarica van

alle overige ingezetenen van Midden-Amerika door bun blanke gelaats-

kleur. Het Indiaanscbe type is verdrongen en bij bet meerendeel der be-

volking, zijn alleen bij zeer nauwkeurige beschouwing, zwakke sporen van

een afstamming van bet Amerikaansche ras te herkennen. Door een

beminnelijke beleefdheid en groote dienstvaardigheid voor rijken en armen

onderscheidt zich de bewoner van Costarica — en vooral is dit met de min-

dere standen het geval — hoogst gunstig van die van Guatemala. Tegen-

woordig draagt het land met het volste recht zijn naam, want de stem-

pel van rijkdom is als het ware op den geheelen staat gedrukt. Hier

worden de vreemdelingen door geen enkelen bedelaar lastig gevallen ! De

pbotographiscbe afbeeldingen van twee of drie oude bedelaars worden als

rariteiten verkocht.

Deze welvaart der bevolking verklaart zich daaruit, dat elke inwoner

een klein stuk grond heeft , dat wegens de onbegrijpelijke vruchtbaar-

beid van den bodem en de vlijtige bearbeiding en zorgvuldige verple-

ging, buitengemeen veel opbrengt. Ook in nog andere opzichten onder-

scheiden zich de mannen uit de lagere volksklasse van die der andere

republieken en wel in zooverre als zij zich wat minder met de politiek

en wat meer met bun vee en hun koffietuinen bemoeien. De politiek

wordt in Costarica overgelaten aan de meer gegoeden, die het meestal

versmaden zich met landbouw bezig te houden,

1. Dr. A. voii Fraiilzius, üeber die wahre Lage der in Costarica vergeblich gesuchle Goldminen

von Tisingdl und Esirella. Zeilschr. der Gesellscli. tur Erdit. in Cerlin. 1869. IV bd. S. 29, 30.

III. 17
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Voor Costarica — en voor de meeste gebieden van tropisch Amerika —
is de kolonisatie een levenskwestie. De inheemsche arbeidersbevolking is

nauwelijks voldoende om te voorzien in de behoefte der koffie-hacien-

da's , zoodat de herstelling en oprichting van grootere en zwaardere

werken, zooals b.v. den geprojecteerden spoorweg, die beide oceanen dwars

door het land henen verbindt, nog op vele punten achterwege blijven.

Deze baan, die hier en daar reeds voor het verkeer is opengesteld, begint

op de Atlantische kust, bij de Limon-haai en moet over de Cordilleras

en de hoogvlakte, voorbij Carthago en San-José, tot aan de Nicaija-golf,

in den Stillen Oceaan doorgetrokken worden. Maar vooreerst levert de

bodem ongelooflijk groote moeilijkheden op en daarbij komt dan nog het

gebrek aan werklieden, die van uit Carthagena en Jamaica aangevoerd

moeten worden.

Tot dus verre heeft Costarica nog geen zwarte bevolking en toch zijn

ook daar, in de lagere deelen, slechts negers, mulatten en zambos bruik-

bare werklieden. Door veeljarige ondervinding heeft men ten slotte inge-

zien, dat Ieren en Duitschers als zelf arbeidende kolonisten voor tropisch

Amerika niet deugen, dat ze binnen kort of ziek worden of even traag

als de inboorlingen. De laatste poging tot koloniseeren in Venezuela, welke

dezen vrijstaat op een uitgaaf van 200000 peso's te staan kwam, heeft geen

betere resultaten gehad dan in Peru het geval was met de nederzetting van Ti-

rolers aan de Pozuzu en in Guatemala, om een Belgische volksplanting tè

stichten, aan de prachtige haven van St. Thomas, een nederzetting, die thans

weder geheel verlaten is. Eveneens hebben de pogingen van den vrijheer

von Bulow en van den haciënda-bezitter Don Grisanto Medina, te Miraval-

liez, om Duitsche nederzettingen te stichten in Costarica, reeds in den

beginne jammerlijk schipbreuk geleden. De Noord-Amerikanen en Duit-

schers, die zich in Chiriqid, ten zuiden van Costarica, hadden gevestigd

zijn ook bijna allen weder teruggekeerd, sedert de goudaderen in de

oude Indianengroeven uitgeput waren. Die provincie verdient met nog

meer recht dan het schoone dal van Paraiso, op de landengte van Panama,

den naam van een aardsch paradijs. De bodem toch is niet alleen vrucht-

baar, maar bovendien bijna geheel met savannen en oorspronkelijke wou-

den bedekt. Daarbij is het klimaat er tamelijk gezond. Maar de gemiddelde

temperatuur is aldaar 25° R. en onder zulk een warmte kan de zwoe*

gende Europeaan, zelfs te midden van een paradijs, zich niet op zijn gemak

gevoelen. Ook in de minder heete plateau-streken, waar de gemiddelde

temperatuur toch nog altijd 15*^ a 18** bedraagt, wordt hij spoedig

ontzenuwd en wanneer hij geen koopman of rijk haciënda-eigenaar is, be-

gint hij al ras te hunkeren naar de snerpende, doch krachtgevende koude

van het noorden.

Zoo is dan het gebied tusschen de keerkringen, in weerwil van al zijn

heerlijkheid, te eenenmale ongeschikt voor Europeanen, die door handen-

arbeid in hun onderhoud moeten voorzien. Vandaar, dat men het eiken

Noord-Europeaan dringend ontraden moet zich waar ook in Centraal-

Amerika te vestigen, zoo hij niet minstens f 4000 mede kan brengen.

Bezit men echter eenig kapitaal, dan kan men daarmede voordeeliger wer-

ken en te gelijkertjjd aangenamer leven dan in Noord-Amerika. Zelfs wan-



heèr men een koffie-hacienda door inheemsehe werklieden laat bearbeiden,

rendeert het kapitaal, onder een goede administratie, in Guatemala en

Costarica, minstens 15 ^/q. i

Hoe gunstig nu ook de indruk moge zijn, die Costarica — dank zij zijn

overwegend blanke bevolking — in vergelijking roet de overige republieken

van Midden-Amerika maakt, toch ontbreken oolc de schaduwzijden niet.

Nog in het jaar 18Y2 legde de minister van justitie de volgende getuigenis

af: ))het bederf is onder ons zoo hoog gestegen, dat wij, ter wille van

onze eer, de statistiek omtrent bedreven misdaden voor ons moeten houden,

opdat we niet de goede meening mogen verliezen, die nog steeds in het

buitenland omtrent ons bestaat." Als oorzaken van dezen ongunstigen toe-

stand noemt hij gebrekkig onderwijs , uitzicht op straffeloosheid bij den

langzamen gang bij de behandeling van crimineele zaken , zeker vooruit-

zicht om uit de gevangenissen te ontsnappen, voor het geval men er al in

mocht komen, gebrek aan geschikte justitie- en politie-ambtenaren en nog

tal van andere zaken.

DE WEST-INDISCHE EILANDENWERELD.

- Onder West-Indië verstaat men dien grooten archipel , die ten oosten

van Midden- en ten noorden van Zuid-Amerika gelegen is en in een wijd

uitgestrekten boog, de Caraïhïsche Zee of Zee der Antillen van het overig

deel van den Atlantischen Oceaan scheidt. Men is gewoon de eilanden
,

die hiertoe behooren en die in grootte onderling belangrijk verschillen ,
in

een aantal groepen te verdeelen.

De noordelijkste van die groepen is die der Bahama- of Lucaïsche ei-

landen, die zich in een tamelijk ondiepe zee, op de Groote Bahama-bank

verheffen. Ten zuiden daarvan strekt zich, bijna zuiver in paralelrichting,

het reusachtige eiland Cuha uit, het belangrijkste van den geheelen archi-

pel en dus ook van de zoogenaamde Groote Antillen , waartoe , behalve

Cuba, ook nog behooren Jamaica, Haïti of San Domingo en Puerto Rico,

benevens een aantal omliggende eilanden van minder beteekenis.

Ten oosten van Puerto-Eico beginnen de Kleine Antillen, een ringvormige

gordel van eilanden, die ook wel de Cardibische eilanden genoemd worden.

1. All(;em Zeilung. 2 November. 1870.



De zeelieden verdeelen ze wederom in twee afdeelingen, eilanden boven den

wind en eilanden onder den loind.

De eilanden boven den wind strekken zich uit van Puerto-Eico tot aan

het vasteland van Zuid-Amerika, waar het grootste van allen vlak bij de

kust van Venezuela ligt, terwijl de eilanden beneden den wind ten westen

van de vorige
,
evenwijdig met de noordkust van Zuid-Amerika voortloo-

pen, tot aan de golf van Maracdibo.

Al deze eilanden zijn in het bezit van Europeanen : Britten, Nederlan-

ders, Zweden, Denen, Franschen en Spanjaarden. Het eenige eiland, dat

daarop een uitzondering maakt, is Haïti, dat verdeeld is in twee inheem-

sche staten. Eenige eilanden onder den wind behooren aan Venezuela.

Zooals we reeds gezegd hebben, liggen de West-Indische eilanden in een

zeer ondiepe zee. De Caraïbische Zee namelijk is een vulkanisch bekken, met

een gemiddelde diepte van 2000 M. Deze zee is zoowel beroemd wegens de

doorschijnendheid en buitengemeene helderheid van het water, als berucht

wegens de gevaren, waarmede de hier zoo talrijke stormen, eilanden, klip-

pen en zandbanken de scheepvaart bedreigen. ^

De Antillen , die als 't ware een brug vormen tusschen de beide vaste

landen van Amerika, behooren tot die eilanden, die reeds sedert langeren

tijd van het vaste land zijn afgescheurd. Toen de Spaansche ontdekkers ze

betraden, vonden zij er geen andere zoogdieren dan vier of vijf soorten van

kleine knaagdieren, waarvan er nu nog maar een — Caprones fourmyri

— overgebleven is. Cuba en Haïti zijn groot genoeg om een menigte zoog-

dieren in wilden staat te bevatten en zoo deze er dus ontbreken, kunnen

we hierin een bewijs zien, dat ze reeds voor het optreden van zoogdieren

van het vasteland gescheiden waren. De Antillen behooren dus tot de

oude eilanden. ^.

Met uitzondering van de Bahama-eilanden en van de oostelijkste rij der

Kleine Antillen, die uit lage en vlakke kalkrotsen bestaan, zijn alle West-

Indische eilanden bergachtig. Op de groote Antillen, op Tabago en Trini-

dad, treft men uitgestrekte grasvelden aan, zoogenaamde savannen. De

kleinere zijn door en door vulkanisch.

De oostkusten zyn, tengevolge van zeestroomingen, met zand bedekt, vlak

en voorzien van ondiepe havens, die veelal door koraalbanken van de zee

gescheiden zijn. De westelijke kusten zijn steil en verscheurd. Een on-

telbare menigte zeer diepe baaien bieden de scheepvaart uitnemend goede

havens aan.

De eilanden onder den wind zijn bergachtig, maar niet vulkanisch. Het

zijn de overblijfselen van een bergketen , die evenwijdig liep met de Vene-

zolaansche Kust-Coi"dillera. De grootere eilanden worden goed besproeid
,

maar op de kleinere heerscht dikwijls gebrek aan water.

Met uitzondering van de vlakke, kale Bahama-eilanden, liggen de West-

Indische eilanden in den tropischen aardgordel, tusschen de isothermen van

22° en 20" R. Echter wordt de steeds voortdurende tropische hitte , die

in de laagvlakten heerscht, gematigd door lange, koele nachten , door zee-

winden en door hooge bergen. In de kuststreken der noordelijke eilanden

1. Daniël. Haiidbucb der Geograpliie. I Bd. S. 713—714.

2. O. PcFclirl. Nene Proldeipc der ver(;leiclieiideii Krdkiiiide. -S. 57—58.
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— vooral op Cuba — gebeurt het soms, wanneer lang achtereen noorden-

winden waaien, dat de thermometer tot op het vriespunt daalt en dat zich

werkelijk ijs vormt, mair nooit valt er sneeuw. De berglanden op de groote

eilanden hebben een za:ht klimaat, dat op een hoogte van meer dan 400 M.

gezond begint te worden , ofschoon de hitte nog ontzenuwend werkt op

Europeanen. De laagvlakten daarentegen zijn beslist ongezond en daar

heerscht veelal de hier inheemsche gele koorts.

Onder de plagen, die aan allen gemeen zijn, behooren de wervelstormen

— tornados — die vooral in Augustus, September en October , uit alle

streken van het kompas losbreken , de grootste boomen ontwortelen en

soms geheele steden verwoesten ; verder vreeslijke stortregens of zooge-

naamde wolkbreuken en veelvuldige aardbevingen. Er zijn slechts twee

jaargetijden , een nat seizoen, van Mei tot November en een droog, van

November tot Mei.

De Antillen vooral zijn het tooneel van die vernielende wervelstormen of

tornados, die ook reeds in de Vereenigde Staten voorkomen. Zoowel door

hun meerdere kracht als door de lengte van den weg, dien ze doorloopen,

laten zij de bij ons bekende windhoozen verre achter zich. De doorsnede

van de stormzuil bedraagt dikwijls 700 M., de weg , die zij aflegt en die

gewoonlijk in een richting van west naar oost loopt, heeft soms een lengte

van 1200 km.

De tornados ontstaan in den regel gedurende het warme jaargetijde en

in de heete middaguren. Zij gaan steeds vergezeld van zwaren regen en

dikwijls van hagelslag. In het centrum van de stormzuil is de lucht sterk

verdund en oefent daardoor een soort van zuigende kracht uit. Overal waar-

heen de stormwind haar weg neemt, wordt een sterke daling van den

barometer waargenomen.

Tot de zelfde soort van stormen moeten ook gerekend worden de zee-

tornados, die den overgang vormen tot die allesvernielende wervelstormen

der Oost- en West-Indische zeeën, die van Piddington den naam van cyclonen

gekregen hebben. In het westelijk deel van den Atlantischen Oceaan dra-

gen zij den naam van hurrecane (orkaan), in de Chineesche zeeën heeten

ze taifoens (typhons). Eeeds tal van fraaie , sterk gebouwde schepen en

bloeiende steden zijn van deze orkanen de slachtoffers geworden
,
menig

welvarend grondeigenaar werd door hen tot armoede gebracht en duizenden

menschen hebben zij reeds het leven gekost. Op St. Thomas , een van de

Kleine Antillen, werden op den 2^^^ Augustus 1837, door een dergelijken

orkaan, een aantal huizen vierkant onderst boven gekeerd. Een groot en

stevig gebouwd huis werd letterlijk van zijn fondamenten losgescheurd en

midden op de straat geschoven. Het fort aan den ingang van de haven

werd totaal vernield en de 24ponders weggeslingerd. Op Guadeloupe, een

ander der Antillen, werden op den 25*"^" Juli 1825, een aantal stevige

huizen omvergeworpen en dakpannen werden met zoovet 1 geweld wegge-

slingerd, dat velen door de muren van andere huizen heensloegen.

Wanneer zich zulk een storm verheft, geraakt de zee in hevige beweging.

De door de zeer onregelmatige windstooten opgezweepte baren loopen uit

alle richtingen op elkander toe en waar twee golven elkaar ontmoeten, stei-

gert een pyramidale waterberg tot een ongelooflijke hoogte op. De zee



262

bruischt op en valt neer als het kokend water in een ketel. De golfslag

gelijkt een, hevige branding. De beste schepen loopen in dien vreeslijken

strijd der natuur gevaar om hun masten te verliezen.

Evenals de tornados ontstaan ook de cyclonen door het plotseling opstij-

gen van sterk verwarmde lucht. In de warme tropische zeeën, de bakermat

der cyclonen, kaïn, over een groote uitgestrektheid, gemakkelijk een toestand

van evenwicht in de atmosfeer ontstaan , in welke de geringste storing

voldoende is, om de heete en met waterdamp verzadigde lucht in groote

massa's op te doen stijgen. De medegevoerde waterdamp geeft, terwijl zij

zich in de hoogere deelen van den dampkring tot wolken verdicht , haar

gebonden warmte aan de lucht af en versterkt daardoor de opstggende

beweging. Onder de opstijgende luchtmassa's zal natuurlijk de luchtdruk-

king afnemen en zoo ontstaat het luchtdunne centrum der cyclonen. Om
het aldus gevormde middelpunt beweegt zich de lucht met ontzettende

snelheid, terwijl zij tegelijk een voortgaande beweging aanneemt. Bij de

West- Indische cyclonen bedraagt die snelheid 25 tot 35 km. per uur; op

hoogere breedten 45 tot 55
,
ja somtijds stijgen ze tot 80 km. Intusschen

heeft de lucht geen volkomen cirkelvormige beweging, maar toont steeds

neiging om het middelpunt te naderen. Daardoor wordt de beweging spi-

raalvormig. Op het noordelijk halfrond heeft de draaiende beweging plaats

in een richting van zuid, over oost en noord, naar west, op het zuidelijk

van zuid, over west en noord, naar oost, zoodat die beweging dus in beide

halfronden tegengesteld is aan de dagelijksche beweging der zon. Uit deze

soort van beweging volgt natuurlijk de naar Buijs Ballot genoemde regel,

dat men , wanneer men in een cycloon, met den rug naar den wind gaat

staan, in het noordelijk halfrond het centrum aan de linkerhand , in het

zuidelijk halfrond daarentegen aan de rechterhand heeft en wel in beide

gevallen een weinig naar voren toe. De kracht van de cycloon neemt toe

van buiten naar binnen. In het midden echter heerscht volslagen wind-

stilte of wel er waaien slechts zwakke en onregelmatige winden.

De wervelstormen , die maar al te vaak van uit den Atlantischen Oceaan

over Europa heentrekken, schijnen niets anders te zijn dan de voortzetting

van de West-Indische cyclonen.

De meest gezochte voortbrengselen van West-Indië zijn die van het plan-

tenrijk. Vooral suikerriet , koffie, katoen , cacao en tabak gedijen er voor"

treffelijk. Inzonderheid op de Antillen vindt men de plantaadjes, waarop die

producten worden aangekweekt
,

terwijl de voornaamste rijkdom van de

Bahama-eilanden in raahony-, campeche- en uitstekend timmerhout bestaat.

Door het uitroeien van de bosschen en het uitmergelen van den bodem, is

de vruchtbaarheid ontegenzeggelijk sterk achteruitgegaan. Toch zijn de voort-

brengselen bijna ontelbaar. Behalve de reeds genoemde, vermelden wij nog :

1. Prof. Ur. E. Loiiiinel. Wind und Wecier. Gemeinschaflliche Darslelluiig der Meleorologie.

Miiiiclu-ii. IS73. So. S. 1C4-1Ü8.
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piment of Engelsclie peper , vanille
,
indigo

,
muskaatnoten, cassia, jalappe,

aloë , arrowroot
,
ipecacuanha

,
sarsaparilla

,
zuidvruchten, als bananen en

ananassen, yams, bataten, maniok, rijst, allerlei soorten van granen,

broodvruchten en kokospalmen. Jit het dierenrijk noemen we herten, apen,

ratten , kaaimannen en slangen , vooral de beide laatste in groote menigte.

Langs de kusten treft men reusachtige schildpadden en veel visch aan en

de Bahama- eilanden leveren koraal. Onder de vogelen zijn vooral flamingo's,

papegaaien, kolibries en waterhoenders zeer talrijk. Ook het ongedierte is sterk

vertegenvfoordigd, als daar zijn muskieten
,
duizendpooters

,
schorpioenen

,

mieren en dergelijke.

De metaalrijkdom der West-Indische eilanden is minder groot. Alleen op

Cuba wordt kopererts gevonden. Verder vindt men er nog steenkolen
,

zwavel en asphalt. Vooral op de Bahama- eilanden en Martinique wordt

zeezout bereid.

Inboorlingen worden op de West-Indische eilanden bijna niet meer ge-

vonden. Vroeger woonden hier twee Indianen-stammen, die onderling stsrk

uiteen liepen. Op de Bahama-eilanden en Cuba leefden de zachtzinnige
,

werkzame en goedige Cihuneys of Ciboneys, terwijl ook de Groote Antil-

len bevolkt waren door zeer na aan hen verwante stammen. ^. De zuide-

lijke eilanden daarentegen werden bewoond door de krijgszuchtige en woeste,

maar tevens schrandere Caraïben. Deze koene zeevaarders waren de schrik

hunner naburen. Beide stammen zijn door hun aanraking met het blanke

ras verdwenen en heden ten dage bestaat de bevolking uitsluitend uit

vreemde indringers : Europeanen
,

ingevoerde negers en kleurlingen. De

geheele bevolking kan op ongeveer 3600000 zielen geschat worden, waar-

onder 56% negers, 27% kleurlingen en slechts 17% blanken. Deze zeer

ongelijkmatig verspreide bevolking heeft zich op de kleine eilanden gedeel-

telijk in eenige zeesteden samengedrongen en leeft voor een ander deel over

alle eilanden henen, op plantaadjes. Men vindt er zoowel protestantsche als

Eoomsch Katholieke christenen en onder d< negers ook nog vele heidenen.

De voornaamste bezigheid van die bevolking is de plantaadje-bouw. De

grondbezitters zijn meestal blanken. Hun behooren de plantaadjes , die

behalve de woning van den planter, ook nog een aantal hutten voor negers

en een soort van herberg omvatten.

Men was genoodzaakt de negers in te voeren, dewijl het maar al te

spoedig bleek, dat het den blanken, onder den tropischen hemel, te eenen -

male aan de noodige krachten ontbrak, die voor de verbouwing van zoo-

genaamde koloniale producten vereischt worden. Zoo voerde men dus ne-

gerslaven in, die sedert in de meeste koloniën vrij zyn verklaard. Daardoor

had men voor een groot deel tot den ondergang van dit rijke gebied be-

sloten, want de vrije negers dachten er niet aan om te werken. Wilde men
niet alle plantaadjes in woestenijen zien veranderen , dan moest men er op

bedacht zijn , om andere arbeiders in te voeren. Zoo nam men dus zijn

1. O. l'eschel. Gescliicluc des Zeilakers der Eiudeckungeu. 1858. 80. S. 193.
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toevlucht tot Oost-Indische koeli's , wier lot echter weinig beter is dan dat

der voormalige slaven, zoodat die invoer eigenlijk niets anders is dan een

hernieuwde slavenhandel onder andere firma's.

De nijverheid bepaalt zich in West-Indië alleen tot de voortbrenging van

die zaken, die betrekking hebben op den plantaadjebouw en do scheepvaart.

Overigens worden alle fabriekgoederen van uit Europa aangevoerd.

De handel is zeer levendig, vooral tusschen de koloniën en het moeder-

land. Maar ook met andere landen bestaan veelvuldige handelsbetrekkingen.

DE GROOTE ANTILLEN.

Ci(ha , de parel , of zooals de Spanjaarden het niet minder gaarne noe-

men , de koningin der Antillen , waarvan Columbus reeds verklaarde, dat

het 't schoonste land was, dat hij immer zag, behoort, zoowel met het oog

op zijn landschappelijke schoonheid, als op den rijkdom van voortbrengselen,

tot de meest gezegende landen der aarde.

Het heeft een oppervlakte van ongeveer 1 10000 km. Van het Midden-

Amerikaansche schiereiland Yucatan gescheiden door de gelijknamige straat,

die een breedte van omstreeks 200 km. heeft, strekt zich dit grootste en

rijkste der West- Indische eilanden, in een richting van west naar oost,

over een lengte van 1300 km. uit.

Daar, waar het eiland het breedst is, verheft zich tusschen kaap Cruz

en de haai van Guantanamo. het Macaca-gebergte of de Siërra Maestra.

De kamhoogte van dit gebergte bedraagt 1380 M., doch verscheidene toppen

verheffen zich tot een veel aanzienlijker hoogte. Zoo bereikt de Tarquino,

die van uit zee op zeer grooten afstand zichtbaar is, een hoogte van 2400

M., de Grran JP^ec^ra van 2200 M. Op de Siërra Maestra ontspringt de Canto,

de grootste en waterrijkste van de 150 rivieren van het eiland. Deze stroom,

die zich in de Golf van Guacanaijabo ontlast, heeft een lengte van 400

km. Tot aan de stad Canto del Embarcadero, d. i. een afstand van 150

km. van zijn monding, is hg voor groote schoeners bevaarbaar.

Het voorkomen van den bodem is in de onderscheidene deelen van het

eiland zeer verschillend. In het oostelijk deel treft men bergen aan

met hooge, spitse toppen ; het zuid-westelijk deel wordt door een groote

vlakte ingenomen, terwijl het midden uit golvende vlakten bestaat, waar-

boven zich bergruggen van betrekkelijk geringe hoogte verheffen.

Het bergland is in den regel zeer bekoorlijk en op sommige punten

bepaald betooverend schoon.

Cuba bezit een geheele reeks van schoone baaien en havens. De baai van

Hahana ging langen tijd voor de schoonste haven der aarde door, maar

moet toch onder doen voor de baaien van Cienfuegos, op de westkust,

van San Jago en Giia)ita)iomo, op de zuidkust en van Matanzas, Nue-

vitas en Nepe, op de noordkust.
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Overal is de kust omgeven door een tallooze menigte van koraalriffen,

klippen, zandbanken en kleinere eilanden, onder welke laatste er sommi-

gen zijn, die een buitengewoon goede gelegenheid aanbieden voor den

sluikhandel. O. a. is dit het geval met het tegenover de zuidkust gelegen

Laberinto de doze Leguas.

Verreweg het grootste deel van den bodem, voor zoover deze niet voo

landbouw wordt gebruikt, is met wouden bedekt, die voor het meerendeel

uit bijna ondoordringbaar struikgewas bestaan. In de zuid-oostelijke deelen

echter vindt men op de bergen wouden van mahony- en ebbenhoutboomen,

die dikwijls reusachtige afmetingen hebben.

Het aangenaamste jaargetijde is de winter, die sneeuw noch ijs oplevert.

Eigenlijk zijn er maar twee zomermaanden, Augustus en September, die

hinderlijk warm zijn. Maar dan ook is de hitte zoo groot, dat de schoen-

zolen verschroeien op het brandend heete plaveisel. Alleen in het zuidelyk

bergland heeft men, ook gedurende den zomer, de aangenaamste tempera-

tuur, terwijl in de lagere deelen elk jaar de inzonderheid voor vreemde-

lingen zoo gevaarlijke gele koorts haar slachtoffers maakt.

Behoorlijke straatwegen, naar ons Europeesch begrip, zijn er op Cuba

niet, zelfs niet in de nabijheid van de hoofdstad. De zoogenaamde rijweg

is er slechts een zeer gebrekkige schaduw van, met diepe wagensporen

en vol gaten. Komt men wat dieper in het binnenland, dan zijn nog boven-

dien die wegen met zulk een dicht struikgewas begroeid, dat men zich

vaak met de bijl een weg moet banen.

Daarentegen bezit Cuba tamelijk veel spoorwegen. Habana is het kruis-

punt van een spoorwegnet, dat een lengte heeft van 1850 km. Nergens

zijn de spoorwegen met zoo geringe kosten aangelegd. De eerste banen,

die tevens verreweg de kostbaarste waren, kwamen omstreeks even duur

te staan als die van de Vereenigde Staten, doch de latere waren veel

goedkooper,' omdat de planters, met het oog op hun eigenbelang, de be-

noodigde gronden kosteloos afstonden. Vooral belangryk is de groote baan

van Matanzas, die de twee voornaamste havens van het eiland met elkaar

in verbinding brengt. Dan nog veel meer werken de zuidelijke zijtakken

van dien spoorweg de welvaart van het eiland in de hand. De zuidkust

toch is arm aan goede havens en de zee is aldaar, wegens de vele koraal-

eilanden en klippen, hoogst gevaarlijk. Overigens is juist het zuidelijk deel

van het eiland het bekoorlijkst en inzonderheid is dit het geval met de

Jardines del Rey y de la Reyna. ^ Door middel van een onderaardschen

telegraafkabel, over Florida, is Habana met de Vereenigde Staten verbonden.

Cuba is nog steeds een Spaansche kolonie, ofschoon het schoone eiland

reeds sedert jaren tegen het moederland in opstand is. Het is verdeeld in

drie departementen : het westelijke, met de hoofdstad Habana, het middel-

ste, met de hoofdstad Puerto Principe en het oostelijke, met de hoofdstad

Sanjago de Cuba.

Het westelijke departement, dat verreweg het kleinste en tevens het

best bebouwd is, bevat de groote suiker- en tabakplantaadjes, die de rijk-

dom van het land uitmaken. Dit deel is ook het dichtst bevolkt, het meest

beschaafd en het rijkst. Het heeft een gunstig gevormde kust en — voor

1. AuUand, 186i. No. 42. S. 987
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Cuba altijd — tamelijk goede verkeerwegen. In het middelste departement

woont de bevolking bijna uitsluitend in de steden en het nagenoeg onbe-

woonde land is bedekt met wouden en savannen. En waar nog kleine

deelen in kuituur gebracht waren, daar zijn ze door de insurgenten ver-

woest geworden. Het oostelijk departement, waar de oudste nederzettingen

gevonden worden, wordt ook in de dalen tot een aanmerkelijke hoogte

bebouwd en vooral de bergen zijn met uiterst vruchtbare koffieplantaadjes

bezet. Het binnenste deel is weer nagenoeg geheel onbebouwd en zelfs

onbewoond.

Van de geheele oppervlakte van Cuba is slechts ongeveer y^o, nam.

10 a 11000 km. werkelijk bebouwd. Nog 5300 km. zijn met bosschen

bedekt en vele streken in het binnenland zijn nog te eenenmale onbekend.

De belangrijkste landbouwondernemingen zijn de suikerplantaadjes (ingenios),

de tabaksplantaadjes (vegas) en de kofEe-plantaadjes (cafetelas). Het aller-

belangrijkst zijn de eerstgenoemden, die tegenwoordig 800000 tonnen sui-

ker leveren, d. i. ongeveer een vijfde deel van al de suiker, die het

menschdom verbruikt. De waarde van den jaarlykschen uitvoer bedraagt

ƒ 150000000 a / 180000000. Hiervan gaat 75 % iiaar de Vereenigde

Staten en 13 "/o naar Engeland, terwijl nog geen volle 2 % naar het

moederland wordt uitgevoerd. De oogst begint in October of November

en 12 a 14 tonnen riet leveren — behalve de molasse en de witte rum —
1500 okshoofden suikei*. Men telt op Cuba 1500 ingenios.

De vegas of tabaksplantaadjes worden vooral gevonden in Vuelta Abajo,

in het westelijk deel van Cuba, ten zuiden van het gebergte Guaniguanico.

De beste en meest productieve liggen in het gebied van de Cuyaquataija,

op een oppervlakte van 180 km. lengte en 47 km. breedte. Zy zijn ge-

woonlijk klein, ja in den regel hebben zij niet meer oppervlakte dan

1 caballerio, d. i. : 14.17 km. De helft daarvan wordt beplant met

platanen, die hun schaduw moeten verleenen aan de tabaksplanten. De

bovenste bladeren der planten, de zoogenaamde disecho, zijn van de beste

kwaliteit, dewijl ze over dag aan den meesten zonneschijn zijn blootgesteld

en 's nachts het meest door den dauw bevochtigd worden. De beste soor-

ten van tabak hebben een gelijkmatige ,
donkerbruine kleur ,

zonder vlek-

ken; ze brandt goed en de asch valt niet spoedig van de cigaar. De Yara-

tabak, die van Manzanilla uitgevoerd werd en buitengemeen zwaar was,

komt tegenwoordig weinig meer voor, daar de plantaadjes, waarop ze ver-

bouwd werd, ook al weder door de opstandelingen verwoest geworden zijn.

Ofschoon de tabaksbouw op Cuba betrekkelyk van ondergeschikt belang

is, vertegenwoordigt de waarde van den jaarlykschen oogst toch gemiddeld

een som van / 50000000. Een caballerio brengt ongeveer 4500 kg.

tabak op.

De cigaren werden oorspronkelijk op Cuba uitgevonden en wel door de

inboorlingen. Zij noemden ze »tabacos" en die naam is, zeer ten onrechte,

op de plant zelve overgebracht, die oorspronkelijk cohiha genoemd ward.

De benaming van »fabrica de tabacos," die men veelal op cigarenkistjes

aantreft, in navolging van die, waarin de Habana-cigaren verpakt worden,

beteekent dan ook niet tabaks-, maar cigarenfabriek. In Habana bestaan 125

cigarenfabrieken, waarvan elk gemiddeld 600 arbeiders heeft. De beste Habana-
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cigaren zijn afkomstig uit de fabrieken van Cabanas, Uppman en Partagas.

Daarop volgen Cabargas, Figaros, Cuetanas en Victorias. In den beginne

zette de fabriek Cabanas jaarlijks 500000 cigaren af, maar in het jaar

1866 was dit getal reeds gestegen tot 16000000, Daarvan bleven op Cuba

zelf 2500000; naar Spanje werden uitgevoerd 2500000, naar Frankrijk

1000000, naar het overig deel van Spaansch-Amerika 2000000, naar

Duitschland 2000000 en naar Engeland en de Vereenigde Staten elk

3000000. De fabriek gebruikt alleen de fijnere bladeren. De prijs der ge-

bruikte tabak wisselt af van f 48 tot / 960 per baal, terwijl elke baal

door elkander 4000 cigaren geeft. Niet alleen is het eene blad veel fijner

dan het andere, maar zelfs tusschen de verschillende gedeelten van een

zelfde blad wordt nog een groot onderscheid gemaakt. De buitenste deelen

zijn van beter kwaliteit dan de binnenste.

Vroeger vormden de cafetelas de belangrijkste plantaadjes op Cuba, maar

reeds sedert lang heeft bijna overal de suiker de plaats van de koffie in-

genomen. De nog bestaande cafetelas hebben een zeer verschillende grootte

;

de oppervlakte toch, die ze beslaan, wisselt af van 100 tot 1000 km.

Maar zelfs op de grootste plantaadjes werken niet meer dan 50 tot 100

negers.

Behalve de kofiie , worden op deze plantaadjes ook nog rijst, pisang,

cacao en allerlei ooft geteeld, maar inzonderheid kokospalmen en populie-

ren, die hun schaduw moeten verleenen aan de koffieheesters. Die boomen

staan in statige rijen nevens elkander , waardoor zulk een plantaadje een

zeer vriendelijk aanzien krijgt.

Nog altijd is de opbrengst der cafetelas zeer belangrijk. Op elke 264

akkers worden 20000 koffieheesters geplant, die gemiddeld 31000 kg.

koffie opleveren, wat bij een gemiddelden prijs van / 60 per zak van 58

kg. een waarde vertegenwoordigt van f 100000.

De veeteelt op Cuba is niet zonder beteekenis en met uitzondering van

paarden, is het vee niet hoog in prijs. De paarden zijn echter duur,

maar daarentegen komen er ook uitmuntend goede exemplaren voor.

Onder de voortbrengselen, die vooral uitmuntend gedijen, moeten ook

nog aardappelen genoemd worden, waarvan sommigen twee en drie, ja zelfs

een enkele maal twaalf kg. zwaar worden. Ook honig en was vormen een

paar zeer belangrijke uitvoerartikelen. *

De bevolking van Cuba wordt opgegeven op 1500000 zielen. Het aantal

blanken bedraagt 800000, met inbegrip van de Yucateeken, halfbloed

Mexicanen, afkomstig van het schiereiland Yucatan en de Chinesche koelies,

die op Cuba ook als blanken worden beschouwd. Men vindt er ongeveer

150000 geboren Spanjaarden, daaronder begrepen de militairen en de

staatsambtenaren
, die bijna uitsluitend in Habana en de overige groote

1. Die Scliwabische Mercur voni 1 April. 1875.
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steden wonen. Verder zijn er 60000 Kreolen, terwijl het aantal negers en

kleurlingen nagenoeg even groot is en daaronder komen 400000 slaven

voor. Van de inboorlingen, wier aantal in het jaar 1492 nog op lOOOOOO

geschat werd, was reeds in het einde der 16*^ eeuw niemand meer over.

Tegenwoordig is de bevolking zeer ongelijk o\rer het eiland verdeeld.

In het westelijk deel toch leven meer dan 1000000, in het middenge-

deelte nauwelijks 100000 , in het oostelijk deel 250000 menschen. Het

grootste deel der bevolking heeft zich samengetrokken in de groote steden,

waarvan Cuba er een aantal bezit. Onder die steden neemt Hahana onte-

genzeggelijk den eersten rang in.
"

Deze stad, de hoofdstad van het eiland, heet eigenlijk, om haar bij haar

vollen naam te noemen, San Christohal de la Üa6a)ia en ligt op de noord-

westkust van het eiland, niet ver van de straat van Florida, op een vlakke

landtong, die zich uitstrekt aan de oostzijde van de golf en een invaart

open laat van 1280 M. lengte en 300 M. breedte. Ter linkerzijde verheffen

zich, op een lagen heuvel, de forten El Morro en Cabanos, die in 1589^

op last van Koning Philips II van Spanje werden gesticht. Ter rechter-

zgde, op het uiteinde der zoo even genoemde landtong, ligt de batterij

la Punta.

De stad maakt,, met haar bontgeschilderde huizen en haar groot aantal

zonderling gebouwde kerktorens, geen onaangenamen indruk, die echter

niet beter wordt bij het gezicht der kolossale gevangenis, de Lugar de

los patibulos. Ter rechterzijde van de grootsche baai ligt het oudste fort

van de stad, het kasteel la Fuerza. Aan de andere zijde ligt de Casa

hlanca, ook een fort, met witte muren en verderop volgt het doi'p Regla,

met groote suikerfabrieken en trotsche gebouwen, wier met ijzeren platen

belegde daken reeds op een aanzienlijken afstand in de zon schitteren.

De zoogenaamde caballeria is geheel open aan de zijde van de baai en

over haar geheele lengte is zij voorzien van een dak, dat op ijzeren pilaren

rust. Hier verzamelt zich lederen morgen de handelswereld en doet de

meeste zaken af.

Habana heeft, met zijn 200000 inwoners, groote overeenkomst met een

groote stad in Europa. Men kan het in twee deelen verdeelen : de oude

stad aan de oost- en de nieuwe stad aan de westzijde. De straten in de oude

stad zijn, inzonderheid in den moVgen, verbazend druk, daarbij nauw en

slecht geplaveid, terwijl de trottoirs zoo smal zijn, dat men aanhoudend

gevaar loopt door huurkoetsen en andere rijtuigen overreden te worden.

De voornaamste straten — en inzonderheid is dat het geval met de

Opispcstraat — zijn aan weerszijden met prachtige winkels bezet.

In de nituwe stad daarentegen heerscht kalmte en rust. Deze heeft ge-

heel en al het voorkomen van een voorstad. Daar vindt men de meest

bezochte wandelplaatsen, de voornaamste particuliere woningen, de meeste

en grootste winkels, koffiehuizen, theaters en ook het Casino espaüol.

De schoonste straat niet alleen van de nieuwe stad, maar van geheel

Habana is ontegenzeggelijk de Paseo de Isabel. Deze straat, die de nieuwe

stad in haar geheele lengte doorsnijdt, vormt een soort van boulevard,

met prachtige huizen, dubbele, breede rijwegen, beschaduwd door schoone

rijen palniboomen en verfrischt door een aantal sierlijke fonteinen. Hier
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vindt men het theater Villa Nueva, waar gewoonlijk Fransche stukken

worden opgevoerd, het parque de heibel, het groote en vooral inwendig

prachtige Tacon-theater, het spoorwegstation en een menigte logementen en

koffiehuizen, wier zalen des avonds de verzamelplaatsen der beau monde zijn.

Een voortzetting van de Paseo de Isabel is de op gelijke wijze aange-

legde Paseo de Tacon. Daar liggen de heerlijk schoone parken van

den generaal-kapitein, die ook voor het publiek geopend zijn en den bota-

nischen tuin, waarin de tropische plantenwereld in vollen luister prijkt.

De huizen zijn zeer massief gebouwd. Gewoonlijk zijn ze van een, zelden

van twee verdiepingen. De buitengemeen groote ramen zijn voorzien van

bont geschilderde ijzeren vensters.

De winkels zijn meestal buitengemeen weelderig ingericht en ook de

inhoud komt daarmede overeen. Pe bezitters er van hooren in den regel

in Barcelona te huis, doch er komen ook veel Duitschers onder voor.

Opvallend is de groote menigte rijtuigen, zoowel huurkoetsen als eigen

equipages. Van de eerste soort zijn er in Habana niet minder dan 6000

en allen maken goede zaken. Onder de eigen rijtuigen zijn vooral opmer-

kelijk de volantes, waarvan inzonderheid de dames gebruik maken; Dit

zijn lichte rijtuigen op twee reusachtige wielen en met een verbazend

grooten boom. De calesero, een neger, fungeert als postillon. Deze is gekleed

in een vuurrood
,

rijk met goud doorwerkte livrei, terwijl zijn beenen in

hooge kurassierslaai-zen steken. Ook het tuig der paarden is rijk en

smaakvol.

De kerken munten meer door talrijkheid dan door pracht uit. Ze wor-

den alleen door de vrouwen geregeld bezocht en bij haar behoort dan ook

de kerkgang tot den dagelijkschen arbeid. In de kathedraal rust het stoffelijk

overschot van Christophorus Columbus. Het Tacon-theater, een der grootste

schouwburgen van de wereld, kan 3000 personen bevatten. Gedurende het

speelseizoen worden daarin dagelijks vooi'stellingen gegeven, waartoe de

meest bekende artisten worden geëngageerd. Is deze schouwburg goed be-

z-et, dan biedt ze inderdaad een schitterend schouwspel aan. De in prach-

tige toiletten gekleede dames, die de loges bezet houden, vormen als het

ware een schoone, bonte krans om de parterre heen, de zitplaats der zwart

gerokte heeren.

Behalve het theater worden ook de stierengevechten door de meest ele-

gante, dames druk bezocht.

: Habana vertoont zich in vollen glans gedurende den winter en dan wel

's avonds op de promenades van de paseo de Isabel en de Tacon. I)an

ryden de senorita's, keurig gekleed, doch zonder hoofddeksel in haar open

rijtuigen rond, terwijl de heeren in de alleeën op en neer slenteren en de

kapel van het garnizoen de meest geliefkoosde muziekstukken ten gehoore

brengt.

De overige steden van Cuba komen, zoowel wat haar aanleg en bouw-

orde aangaat, als ten opzichte van het doen en laten der bewoners, met

de hoofdstad overeen.

Een briefschrijver in de Times geeft, in den jaargang van 1873, een zeer

belangwekkende beschrijving van het maatschappelijk leven in Habana,

maar staat over de stad en haar genoegens en aantrekkelijkheid volstrekt
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niet zoo verrukt, als men daar ter plaatse meent dat een vreemdeling

behoort te zijn.

Wel erkent hij, dat de haven, volgens de inwoners de schoonste der

aarde, fraai is, maar hij beschrijft ze als volstrekt niet grootsch. Wel zijn

overal sporen aanwezig van voorbijgegane en ook wel van toekomstige

grootheid, doch tevens zegt hij, dat vooralsnog een vreemdeling alleen ten

koste van zijn gehoor- en reukorganen in Habana vertoeven kan en dat

hij bovendien geheel afhankelijk is van de luimen der zeer onbeschofte

huurkoetsiers.

Het eerste, heet het verder, wat den vreemdeling in Habana opvalt, is

het gebrek aan vrouwen. Op een bevolking van 205000 zielen sterven

jaarlijks 3682 blanke mannen en 1204 blanke vrouwen, terwijl er daai-en-

tegen van de kleurlingen 1046 mannen en 1099 vrouwen sterven. Op

straat ziet men, buiten de negerinnen, slechts bij uitzondering een vrouwe-

Igk wezen. Het onvermijdelijk gevolg van dien toestand is, dat het kofSe-

huisleven aldaar hoog in bloei is en de achting voor het vrouwelijk

geslacht volstrekt niet groot. De oorzaak van dit gebrek aan vrouwen

op Cuba ligt voor de hand. Het hoofdbestanddeel der bevolking vormen

priesters, matrozen, soldaten en ambtenaren, altemaal menschen, die hetzij

om deze, hetzij om gene reden, niet huwen kunnen. Verder komen er een

groot aantal landverhuizers voor, die door hooge loonen worden aangelokt,

doch altijd maar voor enkele jaren komen en derhalve hun gezinnen niet

medebrengen.

In de schitterende koffiehuizen en restauraties wordt het geld verkwist,

zooals in wellicht geen tweede stad op aarde.

Drukt reeds het gemis van huiselijk leven een eigenaardig stempel op

Habana, niet minder is dit het geval met den diepgewortelden haat, die

tusschen Spanjaai-den en Kreolen bestaat. De eersten verkeeren in den

waan, dat zij de inboorlingen onder den duim hebben, verachten hen, ter-

wijl zij zich zeiven bewierooken, terwijl de anderen het hun opgelegde juk

slechts tandenknarsend torschen, de vreemdelingen als roovers beschouwen,

de verandering in het bestuur en de opheffing der slavernij op hunne re-

kening zetten en elk oogenblik gereed zijn om onverschillig met wie, zich

te verbinden, ten einde de gehate Spanjaarden uit het eiland te verdrjjven.

De geheele stad is als 't ware verdeeld in twee vijandige kampen en toch

weet men vriend en vjjand bijna niet van elkaar te onderscheiden. He-

den verkeeren menschen op den meest vriendschappelijken voet , die

morgen bij de geringste aanleiding elkander met doodelijken haat be-

kampen. En toch gaan de meesten hun noodlot te gemoet, alsof ze met

blindheid geslagen waren. Alleen de Duitsche, Engelsche en Amerikaan-

sche kooplieden, die hierheen komen om op de meest onbeschaamde wijze

hunne zakken te vullen, slechts zij letten zorgvuldig op het verloopen van

het getij en weten zich steeds bij tijds met hunne schatten in veiligheid

te stellen.



Van Cuba uit wenden we ons in de eerste plaats naar het ten zuiden

daarvan gelegene Jamaica. Dit eiland, dat aan de Britten behoort, is in

grootte het derde der Antillen.

Jamaica, eigenlijk Xaimaca, d. i. ))het eiland der bronnen heeft een

groötendeels vlakke kust, door een tal van rifien en banken omgeven, met

een vijftig moeilijk toegankelijke havens, waaronder er zestien zijn , die

van alle kanten beschut liggen. De noordkust is onvergelijkelijk schoon.

Hier liggen de kleine havenplaatsen Sunt Anne, Rio Bueno en Montego.

Trotsche voorgebergten, een zacht golvende bodem, helder stroomend wa-

ter, dat op sommige punten heerlijke watervallen vormt, groene grasvlak-

ten, door donkere wouden afgewisseld, zangvogels en bontgekleurde vlinders

maken deze geheele kust, maar inzondei'heid het district der acht stroomen,

tot een waar paradijs. Het binnenland is bergachtig, doorsneden door een

menigte dalen en begroeid met dichte wouden. In het oosten verhefiFen

zich de Blue Motnitaim, welker hoogste top de Westpiek, 2236 M. hoog,

tegelijkertijd de aanzienlijkste verheffing van de geheele groep der Antillen

is. Portland Gap Ridge is 1985 M. hoog. De blauwe bergen dragen haar

naam met het volste recht, althans volgens den reiziger L. Schmarda, vindt

men nergens zulk een prachtige, diep blauwe kleur als op deze bergen
,

vooral wanneer ze zich baden in het volle licht der tropische zon.

Jamaica verheugt zich in een zeer voldoende besproeiing , want behalve

dat men er een groot aantal meren aantreft, wordt het land nog doorsne-

den door een twee honderdtal grootere en kleinere bergstróomen, die bui-

tengemeen ryk zijn aan visschen en alligators. Onder al die rivieren is

echter de Black river de eenige , die over een lengte van 40 km., voor

kleine schepen bevaarbaar is.

De heuvelachtige landschappen en alluviale vlakten in het noorden vor-

men de vruchtbaarste deelen van het eiland, dat als geschapen is voor

de teelt van suiker, katoen en piment.

Wat bet mineralenrijk aangaat, is lood in groote massa voorhanden, ook

koper, zilver, zink, antimonium, ijzer, mangaan, enz.

In de bosschen vindt men de kostbare houtsoorten der tropische landen.

In de hoogere streken worden de Europesche groenten en ook wijn en

appelen geteeld, maar het best gedijen toch de tropische vruchten.

De veestapel is hoogst aanzienlek. Men fokt uitmuntende paarden aan

eö ook de teelt van muildieren is zeer belangrijk.

Alles te zamen maakt, dat Jamaica, gedurende langen tijd, het rijkste en

meest winstgevende der West-Indische eilanden was. Doch de opstand der

negers in het jaar 1865 bracht aan die welvaart een zeer gevoeligen slag toe.

Immers evenals de meeste intillen, gaat ook Jamaica gebukt onder het

overwicht der negerbevolking. Men schat toch de tegenwoordige bevolking

van het eiland op omstreeks 500000 zielen. Daaronder echter zijn slechts

13000 blanken, wier aantal bovendien nog aanhoudend vermindert. De rest

bestaat uit 130000 kleurlingen en verder negers, die allen sedert de eman-

cipatie der slaven volkomen vrij zijn. In de Blauwe bergen leven nog

afstammelingen van de zoogenaamde Marron-negers, die in jacht en vis-

scherij hun middelen van bestaan vinden. Deze Marron-negers zijn de af-

stammelingen van weggeloopen Spaansche slaven, die na langen tijd vijandig
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tegenover de Engelschen te hebben gestaan, zich later met hen verzoend

hebben en thans hun trouwe bondgenooten zijn in den strijd tegen de zwar-

ten. Nog heden ten dage hebben de Marron-negers een geheel ander ka-

rakter dan de overige zwarte bevolking van Jamaica. ^. Nog moeten we
onder Jamaica's bevolking melding maken van de zeer talrijke Joden, die

den ondergang van meer dan een kreoolsche familie op hun geweten hebben.

Onder de kleurlingen op Jamaica komt veei melaatschheid (lepra of

elephantiasis graecoium) voor. De blanken blijven steeds van deze ziekte

verschoond , met uitzondering van de Joden, die hierdoor bewijzen, dat zg

hun vatbaarheid, ook voor Oostersche ziekten, nog niet verloren hebben. Het

meest van allen hebben de Joodsche mulatten van deze kwaal te lijden.

De belangrijkste plaatsen op Jamaica zijn Kingston, de grootste koop-

stad, met 36000 inwoners en Spanisch-toivn of San José de la Vega, de

eigenlijke hoofdstad en zetel der i'egeeringscollegiën, met 7000 inwoners.

Beide steden liggen op de zuidkust.

Nog wat droeviger dan op Jamaica ziet het er op Haïti uit. Dit eiland,

dat ook de namen van San Domingo en Hispaniola draagt
,
volgt in

grootte dadelijk op Cuba en wordt van dit eiland gescheiden door de

Windward-passage. Het heerlijke land der hooge bergen , want dit

is de beteekenis van ))Haïti," loopt naar het oosten toe smal uit. Aan die

zgde wordt het door de Mona-passage van Puerto-Eico gescheiden. Naar

het v?esten wordt het steeds breeder, tot het ten slotte uitloopt in twee

schiereilanden, waarvan het eene zich uitstrekt in noordwestelijke richting

naar Cuba, terwijl het andere in de richting van Jamaica ligt. Tusschen

de beide schiereilanden in ligt de groote golf van Gonave , Gonaive of

Leogane en aan deze ligt de stad Port an Pnnce.

Haïti's kusten zijn veel meer ingesneden dan die van de overige Antillen;

vandaar dan ook de groote menigte golven, schiereilanden en kapen, waar-

door zich de kust kenmerkt.

Het eiland wordt doorsneden door een aantal bergketenen , die naar 't

schijnt onderling volstrekt niet met elkander samenhangen. Duidelijk kan

men onderscheiden een noord -oostelijk kustgebergte , een plateau in het

midden en een zuidwestelijk kustgebergte. Op het zoo even genoemae

plateau verheffen zich een aantal bergruggen en daaronder het wegens zijn

rijkdom aan goud beroemde Cibao- gebergte, met den 2950 M. hoogen laqué.

De Vega real , d. i. »de koninklijke vlakte," die zich tusschen de beide

kustgebergten uitstrekt, ontving haar naam van Colon , die bij het bestij-

gen van den Santo Cerro in verrukking stond over het tooneel, dat zich

voor zijn blik ontrolde. In deze vlakte ligt het beste bouwland van het

eiland. Hier wordt de tabak geteeld, die vooral op de Hamburgsche markt

wordt afgezet en hier liggen ook de meest nijvere steden Cotuy, ld Vega

en Santiago. Hier, waar bevaarbare rivieren uit het binnenland komen

,

1. Ausland. 1866. No 1. S. q.



vmdt men ook het middelpunt van het mijndistrict, dat goud en ijzei' levert.

Onder de talrijke rivieren, die het eiland doorsnijden is de Artibonite

de grootste. Deze stroom, die op den Cibao ontspringt en in de Gonave-

baai uitloopt, heeft een lengte van 150 km. Vijf groote rivieren ver-

deelen het eiland in even zooveel afdeelingen of dalen. In het zuid-westen

liggen drie groote meren, in de laagvlakte, die het zuid-westelijk gebergte

van het kustgebergte scheidt. ^.

Om de toestanden op Haïti, het vruchtbaarste der Antillen en deswegens

de tuin van West-Indië genoemd
,
goed te begrijpen, moet men weten, dat

reeds tijdens de heerschappij der Spanjaarden, het eiland in die mate met

negers overvoerd werd, dat deze, te zamen met de mulatten, bijna de ge-

heele bevolking uitmaakten , wat op den huidigen dag nog eveneens het

geval is.

In het jaar 17 95 werd Haïti afgestaan aan de Franschen, die toch reeds

nederzettingen hadden op de westkust. Nu werden de negers door de

Nationale Conventie volkomen vrij verklaard. Waar dus op Haïti de Negers

i'eeds sedert drie mensohenleeftijden van het juk der slavernij verlost zijn, kan

men aannemen, dat zij ten volle gelegenheid gehad hebben om te toonen in

hoeverre ze geschikt zijn voor ontwikkeling en beschaving. In werkelijkheid

verkregen ze dan ook onder den neger Toussaint l'Ouverture hunue onaf-

hankelijkheid en stichtten een staat, die echter reeds in 1805 weder in

elkaar stortte. Sedert is het eiland verdeeld in twee staten. In het westen

ligt een negerrijk , het keizerrijk Haïti, terwijl het oostelijk deel door de

mulatten-republiek San Domingo ingenomen wordt. Tot op den huidigen

dag werden beide staten door een diep gewortelden haat van elkaar geschei-

den. Het negerrijk behield zijn regeeringsvorm tot 1859 en behalve op

het tooneel, heeft zeker de wereld nimmer een grooter paskwil op een kei-

zerrijk gezien. Vooral onder het bewind van den beruchten keizer Soulou-

que (1849— 1858) bereikten de dwaasheden, die hier uitgehaald werden,

haar toppunt. Sedert 1859 is ook Haïti een republiek geworden, zonder dat

het sedert dien tijd een enkelen stap vooruit is gegaan. Trouwens in de

mulatten-republiek San Domingo ziet het er niet veel beter uit. In beide

staten volgt de eene omwenteling op de andere en de eenige afwisseling

leveren de oorlogen op, die van tijd tot tijd tusschen de beide republieken

gevoerd worden. Die eeuwige verwikkelingen moede, stelde San Domingo

zich in 1861 weder vrijwillig onder de Spaansche heerschappij, doch reeds

drie jaren later zag Spanje van die heerschappij af, waarop de republiek

zich op nieuw constitueerde. In één woord, in beide deelen heerscht de

grootste barbaarschheid. Het volk verwildert en de fetish-dienst en daar-

mede gepaard gaand kanibalisme neemt meer en meer toe. Die fetish-dienst

draagt den naam van Woedisme en is de ook in de Vereenigde Staten

steeds meer veldwinnende slangendienst.

Wel is San Domingo ongeveer tweemaal zoo groot als Haïti , doch in

aantal bewoners blijft het bij den negerstaat ver ten achter. De bevolking

toch van San Domingo bedraagt 136000, die van Haïti 572000 zielen.

Allen belijden den Roomsch-Katholieken godsdienst.

\. Daniël. Handbnch der Gcofirapliie. 1 Bud. S. 7i4.
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Ómtrent den toestand van San Domingo deelt Samuel Hazard ' mede,

dat de vruchtbare vlakten woest en onbebouwd blijven, terwijl de zeer rijke

mijnen niet ontgonnen worden. Geen ploeg wordt op het eiland gevonden

en het eenige stoommachine werd in 1865 door de Spanjaarden vernield.

Ontzaglijke wouden , vol van het heerlijkste timmerhout en daaronder ook

mahony-hout, verrotten nutteloos. En toch, in weerwil van dat alles, is het

land nog een waar paradijs. Langs de boorden van de heerlijk schoone

baai van Samana, op de oostkust van het eiland, bloeit de schoonste tro-

pische plantenwereld. In den laatsten tijd is deze baai overgegaan in het

bezit van een Amerikaansche maatschappij, die wellicht de annexatie der

geheele republiek door de Vereenigde Staten voorbereidt.

De baai van Samana vormt een der beste havens vau West-Indië. Ze

heeft een lengte van 48, bij een breedte van 16 km. Goed beschut tegen

den wind heeft zij genoeg diepte, zelfs voor de grootste schepen. De ingang

is wel nauw , doch volstrekt niet moeilijk.

Het zoogenaamde schiereiland, dat bovengenoemde maatschappg gekocht

heeft, ligt op de Noordzjjde der baai en is 48 km. lang en 13 km. breed.

Door eene kleine rivier en een smal kanaal is het schiereiland van de

hoofdstad gescheiden en in zooverre is het eigenlyk een eiland. Eene kleine

stad met 80 hutten, Santa Barbara genaamd, ligt op het schiereiland en

heeft aan den buitenlandsehen handel reeds een belangrijk aandeel.

San Domingo, de hoofdstad van de republiek, met een bevolking van

15000 negers en mulatten, ligt op de tegenovergestelde zijde van het eiland

en biedt handel en scheepvaart slechts weinig natuurljjke voordeelen aan.

Met haar vervallen vestingwerken verheft zich deze stad schilderachtig op een

hoogte aan de zuidkust, aan een der monden van de bevaarbare Ozama,

die een haven vormt met een zeer nauwe invaart. In naam zijn hier hos-

pitalen, tuighuizen, ja zelfs een universiteit, maar alles verkeert in een

jammerlijk verwaarloosden toestand. Mocht eenmaal een geregelde regeering

op bet eiland tot stand komen, dan zou Samana zeker de hoofdstad wor-

den en tevens van haar buitengemeen voordeelige ligging vruchten plukken.

Deze stad toch beheerscht de Mona-straat, den hoofdweg voor de schepen,

die van uit den Atlantischen Oceaan, door de zee der Antillen, naar de

golf van Mexico varen.

Thans, nu er noch nijverheid, noch middelen van verkeer bestaan, voert

San Domingo nagenoeg niets dan vruchten uit. Maar overigens zijn er ge-

noegzame gegevens voorhanden om een bloeienden handel in het leven te

roepen Men vindt er bosschen in overvloed en een drievoudige oogst loont

den arbeid van den landman. Onder de voortbrengselen moeten in de eerste

plaats genoemd worden kofiSe, suiker en tabak.

Ook uit het mineralenrijk zouden belangrijke voordeden getrokken kun-

nen worden. IJzer komt in groote hoeveelheden voor, hier en daar

wordt koper gevonden en ook liggen er half vergeten goudgroeven, die

wellicht nog schatten bevatten, maar door de vadzige bewoners van het

eiland te eenenmale verwaarloosd worden.

De maatschappij, die de Samana-baai gekocht heeft, heeft het recht naar

welgevallen wetten te geven, rechtbanken in te stellen, het politiewezen

1. S. Hazard. .Sanlo noiniiijjo. VnM and preseiil wiili a j;lance al Hayti. London. 1873. 80.
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te regelen, een vloot te bouwen, tol te heffen, banken op te ricbten, grond

te koopen en te verkoopen, papierengeld te maken, kortom zij heeft alle

rechten van een souverein. De landverhuizers betalen geenerlei belasting,

noch zijn ze dienstplichtig. De maatschappij kan in de overige deelen van

San Domingo grond aankoopen, wegen aanleggen, telegraafverbindingen

daarstellen, enz. en voor dei-gelijke zaken moet zij door het gouvernement

worden schadeloos gesteld, door de aanwijzing van landerijen. Aldus treedt

deze maatschappij niet alleen als souverein op van het bovengenoemde

schiereiland, maar al de zoo even meegedeelde bepalingen zijn er duidelijk

op berekend om eene spoedige annexatie van het geheele land voor te

bereiden. Zij toch heeft, zoowel uit een commercieel als uit een indus-

trieel oogpunt, het monopolie in de geheele republiek. Geen enkele con-

cureerende maatschappij kan nevens haar ontstaan, want het gouvernement

heeft de verplichting op zich genomen, om geen verkoop te sluiten, geen

concessie of wat ook te geven, zonder aan de bestaande maatschappij de

voorkeur aan te bieden.

Nadat Hazard het oostelijk deel van het eiland in oogenschouw genomen

had, wendde hij zich naar het kleinere, westelijke deel, de negerrepubliek

Haïti. En hier bevond hij den toestand nog ellendiger. Alle sporen der

voormalige fransche beschaving zijn uitgewischt. De regeering is sedert

langen tijd bankroet, de steden liggen in puin, de mannen leven van den

arbeid der vrouwen, evenals in Afrika , hun oorspronkelijk vaderland.

Haïti is een even sterk sprekend voorbeeld van de onvatbaarheid van het

negerras voor werkelijke beschaving als de door en door verrotte Afrikaan-

sche republiek Liberia. Zelfs de meest bevooroordeelde abolitionnisten

moeten toegeven, dat de negers op Haïti even ruw en onbeschaafd zijn als

hun stamgenooten in het binnenland van Afrika. In het midden van

het eiland treffen we het zelfde fetishisme aan, met alle uitspattingen er

aan verbonden. Vooral de vereering van booze geesten speelt daarbij een

groote rol. Bovendien zijn deze negers ook kannibalen. Op hun jaarlijk-

sche feesten slachten en eten zij zelfs hun eigen kinderen, die van te

voren vet gemest worden, om als offers te dienen. Die woeste, bloedige

orgieën worden niet zelden gehouden in de onmiddelijke nabijheid eener

kapel, waarin een zwarte zendeling, met een klein aantal bekeerlingen, zijn

knie buigt voor den God der liefde. ^

Zeven achtsten van de .bewoners van Haïti zijn negers van onvermengd

bloed. De overigen noemen zich kreolen, maar zijn in waai-heid niets

anders dan mulatten Zoowel hier als in San Domingo vormen die mu-

latten- een soort van aristocratisch element.

In een opzicht staat Haïti een weinig hooger dan San Domingo. De

bewoners toch zijn niet zoo lui en hier worden dan ook nog enkele hand-

werken uitgeoefend. Daar staat echter tegenover, dat het gouvernement

van Haïti nog diefachtiger is dan dat van San Domingo. Dat komt omdat

er in Haïti meer te stelen valt.

De instellingen van beide landen komen tamelijk wel met elkander over-

een. Alleen bestaat in Haïti de bepaling, dat geen blanke grondbezit

1. Globus. .\.\IV Ud. 8. 48.
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bebben, een ambt bekleeden of het burgerrecht verkrijgen mag, terwijl

daarentegen in San Domingo de vreemdelingen bijna de zelfde rechten heb-

ben als de ingezetenen.

Het laatste der Groote Antillen is het Spaansche eiland Vuerto-

Rico, met ruim 650000 inwoners. Dit eiland heeft nagenoeg den vorm

van een langwerpigen . vierhoek. Het binnenland bestaat uit eene breede,

met bosschen bezette bergmassa, omstreeks 500 M. hoog. De hoogste top

van dit gebergte, dat zich in eene richting van Oost naar West uitstrekt,

verheft zich tot een hoogte van 1200 M. Het eiland verkeert in een

bloeienden toestand, dank zij een voordeeligen landbouw, die inzonderheid

tabak levert, veeteelt, bergbouw en handel. Tevens is het 't gezondste

der Antillen en laat in de hoogere deelen ook den bouw van Europeesche

graansoorten toe.

De voornaamste uitvoer-artikelen zijn suiker, koffie, tabak en rum.

De toestanden op Puerto-Eico zijn gunstiger dan op de overige eilanden,

die we tot dusver in oogenschouw namen. Wel is waar bedraagt ook

hier de negerbevolking 300000 zielen, maar terwijl het eiland twaalfmaal

kleiner is dan Cuba, heeft het toch de helft der bevolking. Hieruit blijkt,

dat Puerto-Eico ten volle gekoloniseerd, bebouwd en bewoond is. Daardoor

zijn de negers gedwongen om te arbeiden, dewijl er geen land over is,

waarop zij met geringe moeite leven kunnen. Zij hebben dus geen andere

keus dan te arbeiden of van honger te sterven.

Dat evenwel de negers ook hier zoo weinig mogelijk trachten te arbei-

den, bljjkt uit de volgende beschrijving van den Duitschen Afrika-reiziger

Carl Mauch, die in 187 4 West-Indië bezocht heeft. We ontleenen die

beschrijving aan een brief van dien te vroeg gestorven reiziger, voorko-

mende in de Schwabische Mercur van den IS"*^" Mei 1875. Omtrent de

op de noordkust liggende hoofdstad San Jxian de Puerto-Rico, die 30000

inwoners telt, zegt Mauch het volgende : »Van de hoofdstad valt niet veel

goeds mee te deelen. De straten zijn afschuwelijk smerig en van uit de

huizen komt den wandelaar een geur te gemoet, die een sterk verlangen

naar lavendelwater bij hem doet opkomen.

Wij deden een reis door Puerto-Eico van het noorden naar het zuiden

en wel te voet, om des te beter in de gelegenheid te zijn om botanische

nasporingen te doen. Daar het evenwel in Puerto-Eico voor een schande

doorgaat te voet te gaan, zoo waren wij overal de voorwerpen van spot

en hoon. Vooral de vrouwen maakten zich vroolijk over ons, wanneer

zij ons voorbij trokken te paard, in het wit gekleed, voorzien van een

parasol, met haar sigaar in den mond of wel in haar hangmatten uitge-

strekt, met innig genot tabak kauwend. Naar het schijnt- hebben de dames

in Puerto-Eico er uitnemend slag van haar tijd te verdeelen tusschen sla-

pen, eten, rooken, rijden en volstrekt niets doen.
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Het eiland zelve is bekoorlijk schoon. De heuvels en bergen zijn allen

tot aan den top begroeid met de meest verschillende boomen, waarboven

bevallige palmen hun fiere kruinen verheffen. Het kreupelgewas is licht

en het maakt vooral een aangenamen indruk de schoonste bloemen, die

we anders slechts in goede broeikasten aantreffen, hier in het wild, als

onkruid voor onze voeten te zien, terwijl de lucht met de heerlijkste geu-

ren doortrokken is. Maar hoe erbarmelijk komt ons dan een landelijke

bevolking voor, die, nadat ze twee jaar geleden vrij verklaard is, op de

liefelijkste plaatsen haar smerige en armelijke hutten van bamboes en palm-

bladeren heeft gebouwd. Sedert deze lieden geen slaven meer zijn, doeu

ze ook volstrekt niets meer, behalve dat ze eenige bananen, bataten en

wat rijst verbouwen. Enkele hoenders en varkens, misschien een koe,

doch in elk geval een paard, een ezel of een muildier brengen hun zooveel

op, dat ze in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Het heeft al

den schijn, als legden zij het er op toe terug te keeren tot den toestand

van hun oud-overgrootvaders.; die van uit Afrika hierheen werden gebracht.

Daarentegen zijn zij ijverige kerkgangers en slaan geen vastendag over.

Viermaal daags ziet men hen ter kerk gaan om hun gebeden voor den

paus te prevelen."

DE KLEINE ANTILLEN.

We zullen ons niet bezig houden met eene beschrijving van al de ver-

schillende groepen, die te zamen de zoogenaamde Kleine Antillen of Carai-

bische eilanden vormen. Dan toch zouden we noodwendig moeten ver-

vallen in eene dorre opsomming van namen en getallen. We bepalen ons

er dus toe om een paar grepen te doen en enkele onderdeden wat nader

te beschouwen.

In de eerste plaats heeft het tot voor korten tijd Deensche eiland Sint

Thomas aanspraak op een nadere beschouwing. In den loop der tijden

hebben de commercieele verhoudingen van West-Indië in zoover een wezen-

lijke verandering ondergaan, dat Sint-Thomas, de laatste Europeesche voor-

post, niet langer de stapelplaats, maar nog slechts het entrepot is voor

de produkten van Puerto-Eico, San Domingo, de eilanden beneden den

wind en de noordkust van Zuid-Amerika. Hier toch hebben de groote

Europeesche stoomvaartlijnen haar vereenigingspunt, waarop een aantal zij-

lijnen uitloopen, die direct uit de zoo even genoemde streken de handels-

artikelen aanvoeren. In weerwil van koortsen, orkanen en aardbevingen

is de gunstig gelegen haven van dit eiland, dat sedert de emancipatie der

slaven in 1848 uiterst dor geworden is, het rendez-vous der stoombooten

gebleven.

De bovengenoemde reiziger Carl Mauch, geeft van het eiland en de stad

Sint Thomas de volgende beschrijving : »öp drie heuvels, die zich op

den achtergrond van de haven verheffen, zijn de sierlijkste huizen der
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stad amphitheatersgewijze gebouwd. Hun witte muren en roode daken

teekenen zich scherp af tegen het donkere groen, dat ze omgeeft. Daar-

achter verheft zich de voornaamste bergrug van het eiland, tot eene aan-

merkelijke hoogte. Aan de steile hellingen hangen als het ware hier en

daar kleine huisjes, die echter eerst door de aanplanting van lommerrijke

boomen door den tijd aangename verblijven kunnen worden. Tegenwoordig

toch ontbreekt het 't eiland aan bosschen, die men anders in de tropische

gewesten gewoon is zelfs de hoogste toppen der bergen te zien bedekken.

Voorloopig hadden wij het doel van onzen tocht bereikt. We zorgden der-

halve voor inkwartiering en deden nog dien zelfden dag eon kleinen ver-

kenningstocht Zoowel deze tocht als de andere, die we in de volgende

dagen ondernamen, gaven ons van het eiland geen heel gunstigen indruk.

Do bodem is rotsig en heeft gebrek aan besproeiing. Het ontbreekt aan

beken en bronnen en slechts in de diepere dalen treft men geschikten

bouwgrond aan. Terwijl wij onze botanische onderzoekingen deden, waren

wij eenmaal bijna van dorst omgekomen. Soms ook drijven de orkanen

en aardbevingen hun baldadig spel. i^og kan men de sporen waarnemen

van eene aardbeving, die zeven jaren geleden een waterberg van 10 M.

in de haven opstuwde en de stad deed overstroomen. Ook de gebouwen

op de heuvels, waar vroeger welvarende menschen in gewoond hebben,

zijn verwoest en liggen in puin. De eigenaars zijn deels geruïneerd en

voor een ander deel is hun de lust vergaan om daar hun woningen te

bouwen.

De stad, die 20000 inwoners telt, maakt met haar nauwe en tamelijk

onzindelijke straten, een alles behalve aangenamen indruk. De meeste

buizen zijn klein, de muren dan eens met balken, dan weder met planken

of zinken platen belegd en de daken evenzoo. Deuren en vensters staan

meestal open, zoodat men in bijna alle huizen ongestoord naar binnen

kan zien. Glazen ruiten bestaan nergens, doch gedurende de nacht worden

de vensters gesloten door middel van jalousiën. De bevolking is zeer

gemengd en schijnt voor verreweg het grootste gedeelte uit vrouwen te

bestaan. Deze toch ziet men overal bij massa's op de wegen, tot 's avonds

acht uur toe, als wanneer een losbranding uit het Deensche fort tot den

terugkeer roept. En hier loopen de vertegenwoordigsters der schoone

sexe niet minder ver uit elkander dan elders. Sommige zijn uitgedoscht

in uiterst bonte kleederen, dragen sierlijke hoedjes, sluiers en fijne laars-

jes ; andere daarentegen loopen in gescheurde, half versleten lompen van

een witte stof , die eenmaal schoon is geweest en die het lichaam voor

ongeveer een derde deel bedekken, bari'evoets of wel de bruine voeten

in een paar oude, klappende muilen gestoken. Zoo woelt voor de vensters

van mijn logement alles voortdurend door elkander, van 's morgens zeven

uur af. Hier en daar ziet men stalletjes, waarin groenten en fruit ten

verkoop worden aangeboden. Het grootste gedeelte van die koopwaar is

afkomstig van de eilanden Puerto-Kico en Santa- Cruz, want de voort-

brengselen van het eiland zelf zijn op lang na niet voldoende om in de

behoefte der bevolking te voorzien. Ja gedurende hel droge jaargetijde

moeten zelfs op sommige plaatsen de bewoners hun drinkwater van Santa-

Cruz ontvangen."
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Santa Cruz is, even als St. Thomas een Deensch eiland. Het behoort

tot de groep der zoogenaamde Virginische eilanden, van welke eenige,

zooals Tortola, Virgin Gorda en Anegada in het bezit der Britten zijn.

Ten oosten daarvan liggen de Nederlandsche eilanden St. Martin, Saba

en St. Emtachius, waarop we later terugkomen ; het naburige eilandje

St. Barthélémg is sedert eenige jaren door Zweden aan Frankrijk afge-

staan. De overige i-eeks der Kleine Antillen is Engelsch, met uitzondering

van de groep van Guadelotipe en het eiland Martinique, die Fransche

bezittingen zijn. De laatstgenoemden verdienen wel eene afzonderlijke

vermelding.

Guadeloupe bestaat uit twee bijna even groote eilanden, die door een

zeestraat, la rivière salée, van elkaar gescheiden zijn en die een zeer

verschillende vorming hebben. Zij bezitten een veilige baai, aan welker

uiteinde de stad Pointe-d-Pilre ligt. Deze baai ligt vol eilandjes, banken

en riffen, welker ligging evenwel nauwkeurig bekend is. Ten gevolge van

de gunstige ligging is Pointe-a- Pitre een der meest belangrijke handels-

steden en menigmaal liggea tachtig tot honderd schepen voor de stad,

die Fransche en Amerikaansche levensmiddelen, planken, muilezels, enz.,

invoeren, terwijl ze terug keeren, beladen met suiker, rum, verfhout en

koffie, welke artikelen meestal naar Frankrijk worden uitgevoerd.

Evenzeer bestaat er een levendige handel met de omliggende eilanden.

Op een afstand van slechts enkele kilometers, ligt ten zuiden de groep

les Saintes, ten zuid-oosten Marie Galante en ten oosten Désirade, die

eveneens allen in het bezit van Frankrijk zijn, al hun voortbrengselen

naar Pointe-a-Pitre brengen en hun benoodigdheden van daar afhalen.

De stad is geheel en al naar Europeesch model gebouwd en zag men

niet overal bruine en zwarte gezichten, dan zou men kunnen denken, dat

men zich in een stad in Frankrijk bevond. De straten zijn recht en van

trottoirs voorzien ; de huizen hebben drie of vier verdiepingen en meestal

geen tuinen. In alleen en op pleinen ziet men overal een zelfde soort van

palmboom — de hura crepitans — welks schoon en dicht loof eenigszins

aan onze kastanje herinnert.

De grootste bedrijvigheid heerscht op de kade, waar zich ook de meeste

winkels bevinden. Zooals in alle Fransche steden, verkeeren ook hier de

hospitalen in een uitmuntenden toestand en de inrichting daarvan is in

overeenstemming met het klimaat.

Het oostelijkste eiland van Guadeloupe, op welks westkust Pointe- a-

Pitre ligt, draagt den naam van Grande terre en heeft een alhivialen,

golvenden bodem, waar boven zich een aantal steile, ronde heuvels ver-

helFen, die den naam dragen van mamelons en waarvan geen enkele meer

dan 400 M. hoog is. Die heuvels bestaan, evenals de i-iiïen, die Grande

terre omgeven, uit een soort van kalkachtig gesteente, vol fossiele schel-

pen en koralen, die ook gevonden worden in de zeeën, die het eiland

omringen. De grond bestaat uit een roode, vruchtbare aarde, terwijl men
in de inzinkingen en op de oevers van de Rivière Salée, zwart raarsch-

land aantreft.



280

Men vindt op Grande terre noch rivieren, noch bronnen en gedu-

rende het droge jaargetijde heerscht vaak groot gebrek aan water. Toch

liggen hier nog de belangrijkste plantaadjes, want het geheele eiland

wordt goed bebouwd en is door een aantal straatwegen doorsneden.

Het tweede, westelijke eiland draagt, in tegenstelling van zijn natuur-

lijke gesteldheid, naar de hoofdstad, den naam van Basse terre. Het is in

hooge mate vulkanisch en wordt doorsneden door een aantal hooge ber-

gen, die tot aan de toppen met bosschen begroeid zijn. In het zuidelijk

deel van dit eiland ligt de vulkaan la Soufrière.

Men treft op Basse terre veel warme en heete minerale bronnen aan.

Tevens is het rijk aan stroomend water, dat van de bergen afdaalt.

Op beide eilanden komen alle soorten van tropische vruchten voor. Het

hoofdvoedingsmiddel der lagere standen vormen zoete bataten en eenige

andere soorten van meelachtige vruchten, die men hier madera's en ma-

tinga's noemt.

De tweede gewichtige bezitting der Franschen in den West-Indischen

Archipel is het heerlijk schoone eiland Marthiique, dat grootendeels door

negers bewoond wordt. Een der nieuwere reizigers beoordeelt dezen echter

minder ongunstig. De neger van Martinique, zegt hij, is een vrij man en

het is opmerkelijk, hoe vooral de vrouwen en meisjes de zeden van het

Fransche moederland aangenomen hebben. Zij zijn bevallig, weten aller-

aardigst te praten en zijn vroolijk, tot uitgelatenheid toe. Deze negers

zijn ook zoo leelijk niet als de Afrikaansche, ja soms hebben ze zelfs een

aangenaam voorkomen. Ofschoon hun huidskleur zwart is, hebben ze even-

wel Kaukasische gelaatstrekken, geen buitengemeen dikke lippen en zacht

golvend haar.

Jammer echter, dat ze alle verkeerdheden der Franschen hebben, zonder

hunne deugden te bezitten, wat vooral op rekening van het klimaat moet

worden gesteld. Zij zijn lichtzinnig, prachtziek, genotzuchtig, koket, wei-

nig streng van zeden en in de hoogste mate traag. Hun kleeding, zeer

fantastisch, is geheel in overeenstemming met het klimaat en gedeeltelijk

in overeenstemming met de Fransche mode. Kousen gebruiken zij niet,

maar hunne voeten steken in elegante verlakte schoenen, met hooge hak-

ken. Zij dragen een bonten rok, die van de heup tot aan den enkel reikt

en met een roode of blauwe sjerp om het middel wordt vastgemaakt.

Vooral in deze rokken heerscht een bepaalde mode. Het bovenlichaam is

bedekt door een fijn, helder wit hemd, met korte mouwen. De borst van

dit kleedingstuk is uitgesneden en evenals de mouwen met bonte randen

afgezet. Om den hals dragen zg een aantal snoeren van witte, zelden ge-

kleurde glaspaarlen en evenzoo om de armen. In de ooren hangen groote

gouden oorbellen, waarvan de beugel, die door den oorlap gestoken is,

niet zelden de dikte van een griffel heeft. Ze gaan óf blootshoofds, óf ze

hebben het hoofd omwonden met een zijden doek, waarvan ze aldus een

soort van tulband maken.

Van andere steden in de tropische gewesten onderscheidt Martinique

zich ook gunstig door de zindelijkheid, die alom in de stad heerscht. De

straten zien er zoo uit, dat men bijna van de steenen zou kunnen eten.

JSIaast de trottoirs vloeit, door gemetselde buizen, frisch en helder bron-
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water. De huizen zijn, zoowel van binnen als van buiten, zilverblank en

in elke woning vindt men een frisch bad. Voegt men bij dit alles een

tropische plantenwereld en de heerlijkste zuidvruchten, dan kan men zich

wel voorstellen, dat Martinique iets van een klein paradijs heeft.

De Britsche Caraïben zijn, van het noorden naar het zuiden gerekend,

de volgende : Anguilla, Barbuda, St. Christophel, Antigua, Montserrat,

Dominica, San Lucia, St. Vincent, Barbados, Granada, Tabago en Tri-

nidad. Het laatstgenoemde is onder al deze eilanden verreweg het groot-

ste en volgt in uitgebreidheid direct op Puerto-Eico. Dit eiland bevat

een natuurverschijnsel, dat nergens op aarde zijn wedergade heeft, namelijk

een tamelijk groot meer, dat niet met water, doch met asphalt gevuld is.

»De weg naar het asphalt-meer," aldus lezen we in een der nieuwere

reisbeschrijvingen, 'Bgaat van de havenstad la Hrea uit. Vroeger was deze

haven door een stellen heuvelwand omgeven. Deze is tegenwoordig geheel

verdwenen. Een ondernemend vreemdeling heeft hem tot op het laatste

stuk afgegraven en als pek in den handel gebracht. Toch ziet men nog

in den geheelen omtrek niets dan pek. Een somberder plaats kwam mij

nimmer onder de oogen. Een treuriger bestaan, dan om hier te moeten

wonen, is mij nauwelijks denkbaar. Bovendien hebben de weinige Europe-

anen, die hier gevestigd zijn of ook maar eenigen tijd vertoeven, veel te

lijden van moeraskoortsen. Zelfs de inboorlingen, al is ook hun huidskleur

in treffende overeenstemming met de omgeving, kunnen niet akklimatisee-

ren in deze verderf aanbrengende atmosfeer."

Onze berichtgever legde den weg, die trouwens nauwelijks twee uren

gaans lang is, te voet af.

»Zoodra wij de armzalige hutten, waaruit la Brea bestaat, verlaten had-

den," aldus spreekt hij, «betraden wij een volslagen woestijn. Alle hout,

dat hier vroeger gestaan had, was weggekapt of verbrand geworden en

overal zagen wij de weinig aangename sporen van voormalige pekgroeven.

Op het eerste gezicht ziet het meer er net als elk ander meer uit. Men

bemerkt niet terstond, dat zijn bekken geen water maar pek bevat, Langs

de oevers groeien dikke riet- en grasbosschen. In de rondte is het woud

zeer scherp begrensd en verscheidene eilanden, met struikgewas en boomen

begroeid, brengen afwisseling in het tooneel. Maar zoowel de kleur als de

samenstelling van 'het water verstoren spoedig deze illusie. Bijna over de

geheele oppervlakte van het meer is het pek zoo hard, dat men er zonder

eenig gevaar op loopen kan. Het ziet er opvallend zindelijk uit, als ware

het zoo pas met een bezem gereinigd geworden, want evenals men op een

geveegden grintweg de strepen van den bezem nog zien kan, zoo is dat

ook hier het geval. Het geheele meer is doorsneden door kloven en spleten,

ik zou bijna zeggen, dalen en afgronden. Deze kloven zijn van zeer ver-

schillende diepte en breedte
;
sommige zijn slechts enkele centimeters, an-

dere verscheidene meters diep en breed en toen wij het meer bezochten
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stonden ze vol water. In een der grootere zag ik een zeer leelijken visch,

met een dikken, lompen kop, die zeker meer dan een pond woog. Natuur-

lijk was het een warmwater visch, maar hoe het dier leven kon in water,

dat zoozeer verzadigd is van zwavel en bitumineuze stoifen, blijft mij in

elk geval een raadsel.

In den beginne trokken wij die spleten over op den rug van een reus-

achligen neger, maar daar we op die wijze uiterst langzaam vorderden,

sleepten we later een flinke plank aan, die dienst moest doen als een be-

weegbare brug. Door dit raiddel kwamen we tamelijk wel droogvoets aan

den anderen oever van het meer en eenige weinige minuten later aan

den zoom van het woud. Hierin vindt men de zoogenaamde pekvulkanen,

kleine heuvels, die zich meestal slechts 0.6 M. boven den grond verheffen

en in het midden een opening hebben van omstreeks 0.2 M. in doorsnede.

In al die kraters verkeert het pek nog in een toestand van vloeibaarheid.

Hier en daar stijgt het tot aan den rand op, soms vloeit het er zelfs over

henen, doch gewoonlijk staat het er nog omstreeks 0.6 M. beneden.

Van een vroegere grootere werkzaamheid der vulkanen neemt men nergens

sporen waar.

Na de woestijn van het sombere pekmeer maakte het woud een aller-

aangenaamsten indruk. Eerst wandelden wij door een heerlijk schoon palm-

bosch, vervolgens vertoonden zich ook andere hoornen in al de verscheiden-

heid van een tropischen plantengroei. Bij een plotselinge kromming van den

weg stonden wij eensklaps zeer nabij de zee en een heerlijk schoon pano-

rama ontrolde zich voor ons oog. Voor ons strekte zich de zacht golvende

zee uit, als bezaaid met een aantal lage rotseilanden, allen met wouden

getooid. Aan de linkerzijde rezen steile, roode klippen omhoog, bedekt door

tal van slingerplanten en verder overal het tropisch woud, met zijn won-

derschoone vormen, zijn fraaie, veelkleurige bloemen en /,ijn schitterende

vogelenwereld.

Intusschen zijn aan het genieten van dit overheerlijk landschap allerlei

bezwaren en gevaren verbonden. Om een mij onbekenden grooten vlinder te

vangen, wilde ik een weinig dieper in het woud doordringen, maar mijn

gids hield mij met een angstigen blik terug. Hij zeide mij, dat het kreu-

pelhout vol gevaarlijke slangen was en ten bewijze van de waarheid zyner

bewering, toonde hij mij een zeer vergiftig exemplaar, dat hij dien zelfden

morgen gedood had.

Een tweede zwarigheid, wel niet van zoo gevaarlijken aard, maar in de

hoogste mate onaangenaam is, dat men hier een petroleurabron gegraven

heeft en iemand, die nooit gedwongen was in zulk een atmosfeer te

ademen, kan zich van den stank van zulk een bron geen denkbeeld vormen.

Wij vergenoegden ons op deze tropische petroleumbron een vluchtigen blik

te werpen en keerden toen naar het pekmeer terug.

In het midden daai-van zagen wij een troep zwarte arbeiders, die juist

een diep gat begonnen te graven. Het pek toch, dat tot dusver meer van

de oppervlakte werd weggegraven, is gebleken niet geschikt te zijn voor

gasbereiding, doch men vermoedt, dat dit wel het geval zal zijn met de

op grooter diepte gelegen lagen, die minder blootstaan aan de inwei'king

van regen en lucht.
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Toen wij er bij kwamen, hadden de negers reeds een belangrijke hoe-

veelheid pek te voorschijn gebracht. Het zag er zeer zuiver uit en was zoo

hard, dat bij eiken slag met spade of houweel de stukken ver wegvlogen.

Maar toen ik met mijn regenscherm de hardheid der groote stukken

beproefde, bad ik niet veel moeite er een put in te steken. De arbeiders

vertelden mij, dat de geheele uitgegraven ruimte binnen een paar dagen

weder gevuld zou zijn.

Op eenige meters afstand van de plaats waar wij stonden, was de op-

pervlakte geheel week, veel te week om er over heen te kunnen gaan.

Deze weeke plek onderscheidde zich van de omgeving door een helder

bruine kleur. Hier hadden voortdurend gasontploffingen plaats, die kwalijk

riekende dampen deden opstijgen. Dit was het eenige punt van het meer,

waar men een zwakke vulkanische werking bespeurde.

We eindigen onze beschrijving van de West-Indische eilandenwereld met

de beschouwing der Nederlandsche eilanden : Saba, St. Eiistachius, St. Mar-

tin, Bonaire, Curagao en Aruba.

Het grootste van deze eilanden is Ckiracao, dat op 8 M. oppervlakte

een bevolking telt van 20000 zielen. In 1529 door de Spanjaarden bezet,

werd het in 1634 door de Nederlanders veroverd. Het heeft steile kusten

en in het binnenland verheffen zich tamelijk hooge bergen. De niet vrucht-

bare, zelfs eenigszins schrale bodem heeft weinig besproeiing. Het hoogste

punt van het eiland is de St. Christoffelsberg.

De voornaamste uitvoerartikelen zijn zeezout en vee. Men verbouwt er

tacuarinde, mais, aardnoten, aloë en enkele andere gewassen en vervaar-

digt, uit het sap van zoete citroenen, de naar het eiland genoemde likeur.

Het klimaat is gezond, ofschoon de gemiddelde temperatuur ruim21°K.

bedraagt. De frissche zeewind werkt gunstig in dat opzicht en is ook

oorzaak, dat men geen hinder heeft van de elders zoo lastige muskieten.

Het meerendeel der bewoners, die beroemd zijn om hun gastvrijheid en

gezelligheid, belijdt den li. 0. godsdienst. Er komen slechts 2000 her-

vormden en 1000 Israëlieten voor.

Cura^ao is de zetel van een zelfstandigen gouverneur en heeft een be-

zetting van 1100 man, die over eenige forten verdeeld zijn.

Als vrijhaven is het eiland van groot belang. De hoofdplaats is Willeni-

stad, met 7000 inwoners. Deze in Hollandschen stijl gebouwde stad wordt

door het fort Amsterdam beschermd.

Tien mijlen ten westen van Cura9ao ligt Aruba, 7 M. groot, met

3500 inwoners. De hoofdplaats van dit rotsige, dorre eiland is Oranje-

stad^ met het fort Zoutman.

St. Eustachius, 1 M. groot, met 2000 inwoners, is sedert het jaar

1600 een Nederlandsche bezitting. Midden in het eiland ligt een rustende

vulkaan, ruim 600 M. hoog. Hierop bevindt zich een klein meer, maar

overigens bedt het eiland volstrekt geen bronnen, zoodat men geen ander
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water dan regenwater heeft. De vulkaniscbe bodem, die herhaaldelijk door

aardbevingen geteisterd wordt, is zeer vruchtbaar en brengt suiker, katoen

en tabak op.

Aan de zuid westkust van het eiland ligt de gelijknamige hoofdstad, een

vrijhaven, met een open, maar toch goede reede.

Saba, ten zuid-westen van St. Eustachius gelegen, heeft op slechts ^/^

M., een bevolking van 2000 zielen. Het is een hoog, bijna ontoegankelijk

rotseiland, met een vruchtbaren bodem , die katoen eii tabak opbrengt. De

meerderheid der bevolking vindt evenwel zijn middel van bestaan in den

handel en wel voornamelijk in smokkelhandel.

l- indelijk bezitten de Nederlanders nog het zuidelijk deel van Si. Ma?'<m,

ongeveer Vs van het eiland, terwijl het oostelijk deel aan Frankrijk be-

hoort. Het eiland is boschrijk en bergachtig. Het Nederlandsche gebied

heeft een bevolking van 3000 zielen, waaronder 1750 negers. De voor-

naamste plaats is Philipsburg, met het fort Nassau. ^

Van de landengte van Panama af vormt Zuid-Amerika een samenhan-

gende, compacte landmassa, die tot op zekere hoogte, met de noordelijke

helft van het werelddeel overeenkomt. Ook hier ziet men de breede basis

naar het noorden gekeerd, terwijl het land van ongeveer 5" N. B. af, steeds

smaller wordt, tot het in de spitse punt van Patagonië eindigt.

Het is hier de plaats om te wijzen op de in het oog vallende overeen-

komst, die er bestaat tusschen den horizontalen vorm van Zuid-Amerika,

Afrika en Australië. Want inderdaad is in alle drie dezer vastelanden de

eenvormigheid zoo groot, alsof ze naar een zelfde model gemaakt waren.

Aan de oostzijde loopen zij in een punt uit, in Zuid-Amerika in kaap

San Eoque, op 5" 27' Z.B. en 3.5" 20 W.L. v. G. en allen hebben zij aan

de Westzijde een kleinere of grootere inbuiging, die echter in Zuid-Ame-

rika het geringst is. En naar het Zuiden toe worden alle drie steeds

smaller, wat bij Zuid-Amerika het meest in het oog valt.
^

De horizontale vorm van Zuid-Amerika vertoont de zelfde eentonigheid,

die we bij Afrika ontmoet hebben en bij Nieuw-Holland ontmoeten zullen.

Opmerkelijk is het bijna geheel ontbreken van schiereilanden, want zulke

nietige geledingen als de schiereilanden Guajira, Paraguana en Paria,

1. Sackb' Aardrijkskundig handboek. V. Bldz. 770, 773.

2. Peschcl. Neiie Probleme der vergl. Erdkunde. S, 70.
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Op de Moordkust, Sint Jozef, op de Oostkust en Tres Montes, op de

Westkust, kunnen we buiten rekening laten.

Op de Noordkust, die ingenomen wordt door de Vereenigde Staten van

Columbia, Venezuela, Guijana en Brazilië, vinden we slechts een viertal

diepere insnijdingen. Vooreerst treffen we daar aan de Golf van Durièn,

dan die van Venezuela, met haar voortzetting, het Maracaïbo -meer, ver-

volgens die van Paria, die het Britsche eiland Trinidad van het vaste-

land scheidt en eindelijk het aestuarium van den Maranon. Lartstge-

noemde insnijding is verreweg de grootste, ofschoon ze op onze kaarten

minder belangrijk voorkomt, omdat ze bijna geheel en al wordt ingenomen

door het eiland Maraijo of los Jua.nes. Natuurlijk komen er nog wel

kleinere inbuigingen voor, die elk haar bizonderen naam dragen, doch der

vermelding niet waard zijn.

Nog minder gunstig is de gesteldheid der Zuid-Amerikaansche Oostkust,

voor zoover deze behoort tot Brazilië en de republiek Uruguaij. Hier vin-

den we slechts een paar kleine baaien, de Bahia de todos los Santos, d. i.

Allerheiligenbaai en de golf van Rio de Janeiro. In het zuidelijk deel van

Brazilië treden lagunenvormingen op, waaronder de diep in het land door-

dringende Laguna de los Patos de voornaamste is. Ten zuiden van het

groote, trechtervormige bekken, waarin de Rio de la Plata uitstroomt en

waaraan de steden Montevideo en Buenos Ayres gelegen zijn, wordt de

kust veel rijker geleed. Die diepe insnijding kan volstrekt niet beschouwd

worden als het aestuarium van de zoo even genoemde rivier, maar veel-

eer als een gewone golf, die den loop van den Uruguay en de Parana

aanmerkelijk verkort. Immers ook meer zuidelijk, op de Patagonische kust,

komen dergelijke inhammen voor, zooals de Blanca-haai, de golf van San

Mathias en de St. George-golf, waarin slechts onbeduidende riviertjes uit-

stroomen. ^

Naar het schijnt zinkt de geheele noord-oost- en oostkust van Zuid-

Amerika langzaam weg en van Trinidad af, wordt er langs de kust geen

enkel eiland gevonden. Eerst geheel en al in het Zuiden ligt de archipel

van Vuurland, ten oosten waarvan de groep der Malouïnen of Falk-

lands eilanden gevonden wordt, welke groep, zooals uit de fauna en flora

blijkt, tot het vasteland van Zuid-Amerika gerekend moet worden, waarvan

ze dan ook slechts door eene ondiepe zee gescheiden is.

Dat is het geval niet met de meer oostelijk in den Atlantischen Oceaan

gelegen Aurora-eilanden en den Archipel van St. George, die ten volle

oceaan-eilanden zijn.

Aan de westzijde van Zuid-Amerika treffen we geen groote eilanden aan.

Wel echter vinden we, langs de kust van Patagonië, fjorden-vorming, waar-

mede natuurlijk gepaard gaat, dat een tal van grootere en kleinere stuk-

ken van het vasteland afgescheurd en in eilanden veranderd zijn. Tot

die soort van eilanden behoort de reeks, die zich uitstrekt ten noorden

van de straat van Magelhaés, welke het vasteland van Zuid-Amerika

van Vuurland scheidt, welke eilandenreeks slechts door een zeer smalle

straat van het vasteland gescheiden is. Het tot de republiek Chili be-

hoorende Chiloë, dat aanzienlijke steenkoolbeddingen bevat, is wel niet

1. Peschel Neue Probleme der vergl. Erdkuiide. S 123.



het grootste, maar wel het belangrijkste en tevens het noordelijkste van

deze fjorden-eilanden.

Opmerkelijk is het, dat we ook in Zuid-Amei-ika alleen op grootere

breedte fjorden- vorming aantreffen, even als dat in Noord-Amerika het

geval was.

Ten noorden van Chiloë loopt de westkust van Zuid-Amerika, in bijna

rechte lijn, tot op 21*' Z. B. voort. Deze volkomen steile kust behoort, tot

ongeveer ten noorden van dm steenbokskeerkring, tot Chili, vervolgens

over een zeer geringen afstand tot Bolivia en eindelijk tot de republieken

Peru, Ecuador en Columbia.

Bij de Peruviaansche havenstad Arica begint de westeljjke uitbuiging der

kust, die zich tot aan gene zijde van den keerkring voortzet, zonder in

den vorm der kust eenige wijziging te brengen. De golf van Guayaquïl

en die van Panama zijn de eenige inhammen van beteekenis. De laatste

wordt grootendeels gevormd door de hoekvormige landengte, die de ver-

binding daarstelt tusschen de beide Amerikaansche vastelanden.

DE BODEMPLASTIEK MN ZUID-AMERIKA.

De aldus kort beschreven omtrek van het vasteland is, ook in Zuid-

Amerika, zooals overal elders, onafhankelijk van de loodrechte verheffing

van het werelddeel. Intusschen valt het niet te ontkennen, dat de rich-

ting der bergen invloed uitoefent op den omtrek der landen en wereld-

deelen. We zien dat vooral hier in Zuid-Amerika, dat meer nog dan de

noordelijke helft van het werelddeel, tusschen bergen ligt ingesloten. Zijn

westkust, van de landengte van Panama tot aan kaap Hoorn, op het

Hermieten-eiland, het zuidelijkste eiland van Vuurland, torscht een dubbele

of driedubbele Andesketen. Dit zelfde is het geval langs de kust van de

Caraïbische zee. Verder is een groot deel van de ruimte tusschen den

Orinoco en de Amazonen-rivier door bergen ingenomen en ten slotte vin-

den we ook in Brazilië een hoogland, welks randen naar den oceaan zijn

gekeerd. Ten zuiden van de la Plata daarentegen strekken zich groote

laagvlakten uit.

De topographische gesteldheid van Zuid-Amerika dient in velerlei opzicht

tot bevestiging van datgene, wat we reeds gezegd hebben bij de beschou-

wing van de bodemplastiek van Noord-Amerika. De belangrijkste grond-

verheffingen van Zuid-Amerika zijn ongetwijfeld de ConJilleras de los Aitdcs.

Deze ketenen, die de hoogste toppen der iSlieuwe Wereld dragen en de
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meeste vulkanen bevatten, loopen evenwijdig met de westkust en zoo

dicht daar langs, dat de vlakte, die nog tusschen deze bergen en den

Grooten Oceaan overblijft, in 't niet wegzinkt, in vergelijking met de groote

uitgestrektheden, die tusschen den oostelijken voet en den Atlantischen

Oceaan gevonden worden. Daar de jongere gebergten langs de oevers der

zee opstijgen, zijn we al terstond geneigd, de Andesketenen onder de latere

bergformaties te rangschikken. En even als in Noord-Amerika het Rots-

gebergte veel jonger is dan het Apalachen-gebergte, zoo behooren ook het

bergland van Guyana en de hooglanden van Brazilië tot oudere vormingen

dan de Cordillera's de los Andes.

In laatstgenoemd gebergte is vooral opmerkelijk de volkomen evenwij-

digheid der ketenen, die vooral in het oog valt bij de drie ketenen der

Peruviaansche Andes. Immei'S, waar een dier ketenen eene geringe bui-

ging aanwijst, daar vinden we deze terstond bij de beide andere ketenen

terug.

Intusschen moeten we beslist opkomen tegen de voorstelling, die in de

leerboeken steeds voorkomt , als waren de Andes een bergketen, met

een duidelijk geprononceerden kam, dwarsdalen, bergpassen en naar beide

zijden afstroomende rivieren. Voor het middelgedeelte der Cordillera's

gaat die voorstelling zeker niet door, maar waarschijnlijk is ze ook op het

noordelgk deel niet toepasselijk. Maar althans in het midden vindt men

noch een kam, noch een bepaalde waterscheiding, maar een ontzaglijk

groote hoogvlakte van 2700 tot 30 00 M. boven den zeespiegel gelegen en

verscheidene dagreizen breed. De bergen, gewoonlijk uitgedoofde vulkanen,

liggen op die hoogvlakten verspreid, geheel op zich zeiven, zonder een

samenhangende keten te vormen. De vlakten, waardoor zij van elkander

gescheiden zijn, hebben vaak het voorkomen van geheel horizontaal te zijn.

Van passen is hier geen sprake en overal zou men deze vlakte dwars over

kunnen trekken, zoo men er slechts water vond. Uit deze gesteldheid laat

zich gemakkelijk het verschijnsel verklai-en, dat vele rivieren, die zich in

den Grooten Oceaan ontlasten, haar oorsprong hebben in het oostelijk deel

der Cordillera's, in de pampa's van de la Plata.

Toen laatstgemelde daadzaak voor het eerst bekend werd, wilde men ze

verklaren door een buitengemeen sterke inzinking der Andes-passen aan te

nemen. Dit nam men althans aan ten opzichte van den Rio de Valdivia,

die uit de Laguna de Rinilme ontspringt. ' Spoedig echter volgden meer-

dere berichten omtrent dergelijke veimoedelijke kolossale inzinkingen, waar-

onder eene zou zijn, die tot op een hoogte van 850 M. dalen zou. ^ Eeeds

vroeger hebben we aangetoond, dat het een bepaalde onjuistheid is om aan

te nemen, dat de Cordillera's van Zuid-Amerika, over de landengte van

Panama en door Midden-Amerika henen, met het Eotsgebergte van Noord-

Amerika samenhangen. Het gaat dus volstrekt niet aan om te spreken

van een enkele bergketen, die zich langs de geheele Westkust van Amerika

uitstrekt.

Bij alle jongere bergformaties neemt men een bepaald onderscheid waar

tusschen de oceanische en de continentale hellingen. Ook bij de Andes

1. Pelermann's fjcogr. Millh. 1864. S. 47—59.

2. Procecdings of the Pi. geograpliical sociely 1864. P. 160—161.
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vinden we weder het zelfde verschijnsel als bij het Rotsgebergte, dat na-

melijk de helling aan de zeezijde veel steiler is, terwijl zich aan de land-

zijde hoogvlakten bij het gebergte aansluiten, die terrasvormig afdalen naar

Brazilië en het la Plata-gebied.

Op die terrassen nemen de drie reuzenstroomen van Zuid-Amerika — de

Orinoco, de Amazone- rivier en de Eio de la Plata — hun oorsprong. De

beide eerstgenoemde loopen, in eene richting van West naar Oost, tamelijk

wel evenwijdig aan elkander. Zij worden gescheiden door de Siërra de

Parime. Die scheiding is evenwel niet volkomen, daar ze door de Cas-

siquiare met elkander in verbinding staan. De la Plata, of beter gezegd

Parana, die op de Braziliaansche hoogvlakte ontspringt, loopt over het

algemeen in een richting van Noord naar Zuid. Intusschen breiden zich

zyn talrijke zijtakken waaiervormig uit, in dier voege, dat sommige daar-

van, _ zooals de Uruguay en de Rio Grande of Para, nabij de Oostkust

ontspringen, terwijl anderen, zooals de Pilcomayo, op de Andes hun bron-

nen hebben. Het binnenland van dit gedeelte van Bolivia en Brazilië is

nog lang niet genoeg onderzocht om een juiste voorstelling te geven van

de richting en de hoogte der bergmassa's, die deze rivieren van elkander

scheiden.

In het oostelijk deel van Brazilië onderscheiden we een stelsel van drie

achter elkaar gelegen serra's, zooals de ketenen hier genoemd worJen. De

meest oostelijke daarvan is een kustgebergte. Een dergelijk kustgebergte

treffen we in Venezuela aan, tusschen 't welk en het Parime-gebergte het

stroomdal van den Orinoco ingesloten ligt. Ja zelfs in Peru, waar toch de

hoofdketen der Cordillera's op betrekkelijk geringen afstand van de kust zich

verheft, ontbreekt eene dergelijke kust-Cordillera niet. We vinden hier

dus het zelfde verschijnsel terug, dat we in Californië ontmoetten, waar

de Siërra Nevada door de Coast-Eange van de zee gescheiden is.

Tusschen de tweede en derde der zoo even genoemde Eraziliaansche ke-

tenen ligt het stroomdal van den Rio San Franciaco, die in een richting

van Zuid naar Noord loopt en met geen enkele andere rivier in verbin-

ding staat.

Dergelijke op zich zelf staande stroomgebieden kan Zuid-Amerika nog

meer aanwijzen, doch geen daarvan komt, wat belangrijkheid aangaat, met dat

van den San Francisco in vergelijking. Als zijn tegenhanger zou men alleen

kunnen noemen de Magdalena-rivier in de Vereenigde Staten van Columbia,

die in ongeveer de zelfde richting loopt.

Opvallend is in Zuid-Amerika het gebrek aan zoetwatermeren. De eenige

meren toch zijn dat van Valencia, in Venezuela, dat van Ani^icu en het

Titicaca-meer, in de Andes van Peru en Bolivia. Laatstgenoemd meer ont-

vangt het water van den Desaguadero. Wel vinden we nog een aantal

stilstaande wateren in het Orinoco-gebied, in het dal van den Maranon en

zelfs hier .en daar op de hoogvlakte van Bolivia, doch dit zijn slechts wei-

nig beteekenende waterplassen. Zoodra we echter den 40^'*^" graad N. B.

bereiken, vinden we in en bij de Cordillera's van Patagonië, een aantal

meren bij elkander, die zich even ver uitstrekken als de fjordenvorming

reikt.

Dat gebrek aan meren — Peschel merkt het op — vinden we steeds in
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bet gebied der droge passaatwind. Het gebrek aan nederslag heeft in den

regel ook het ontstaan van steppen en woestijnen ten gevolge. Van de

laatsten nu vinden we er in Zuid-Amerika maar een enkele en wel de

Atacama-vjoestijn, aan de Boliviaansche kust. Ofschoon gelegen in den

gordel van de zuid-oost-passaat, ontbreekt haar toch een voor plantengx'oei

onontbeerlijke vochtigheid, daar alle waterdamp, bij het overtrekken van de

Andesketen, aan den luchtstroom onttrokken wordt.

Die Boliviaansche woestijn Atacama schijnt eerst kort geleden — natuur-

lijk kort in een geologischen zin — zich uit zee te hebben opgeheven en

de hoogleeraar Dr. Eudolf Philippi te Santiago werpt zelfs de vraag op,

of de regen aldaar in vroeger tijden niet menigvuldiger gevallen is. Dit

zou jjleiten voor het gevoelen van sommigen, die beweren, dat inder-

daad, zelfs in de historische tijden, de nederslag aanmerkelijk verminderde.

Daar is nog een ander verschijnsel, dat voor deze meening pleit. Werke-

lijke dalen namelijk vindt men op de hoogvlakte niet, maar wel een menigte

zoogenaamde qiiebradas, als het ware tegenhangers van de cajones der

Cordillera's, in het midden en zuiden van Chili. Deze quebradas zijn smalle

inzinkingen, met loodrechte wanden, die vaak eene diepte hebben van

150 tot 300 M. Ontegenzeggelijk hebben die kloven haar ontstaan aan

het water te danken, wat bij de regenloosheid dier streken thans onbegrij-

pelijk is. Wel heeft een enkele maal alhier een zoogenaamde wolkbreuk

plaats, doch dat gebeurt hoogstens eens in den loop van twintig jaren en

hieruit kan het ontstaan der quebradas niet worden verklaard. Men moet

dus wel aannemen, dat er eenmaal een tijd geweest is, dat het in deze

streken herhaaldelijk en zwaar regende.

Nog een ander opmerkelijk feit bevestigt die meening. Men beweert na-

melgk, dat er in de republiek Ecuador en het noordelijk deel van Peru

verscheidene plantensoorten voorkomen, die men ook in het zuiden van

Chili vindt, maar in de geheele tusschenliggende landstreek ontbreken.

»Voor het oogenblik," aldus spreekt de zoo even genoemde Dr. Philippi,

staan mij deze voor den geest: Berheris-Darwini ; Gunnera scaha en

Desfontamea spinosa. In het dierenrijk vinden we een hiermede overeen-

stemmend verschijnsel. Ik meen namelijk aan te mogen nemen, dat de in

de Andes van Peru en Bolivia voorkomende cervKS antisensis, die uitvoerig

beschreven is door d'Orbigny en Tschudi, identiek is met de guemul {eer-

vus chilensis), die in Midden-Chili sporadisch optreedt en meer -zuidelijk

op de westelijke hellingen der Andes, tusschen Chili en de straat van

Magelhaés veelvuldig voorkomt. Het schijnt bijna onmogelijk de verbrei-

ding van dit hert en van de bovengenoemde plantensoorten te verklaren,

wanneer bij hun optreden de regenlooze, dorre en breede Atacama-woestijn

reeds bestond. Wat nu aangaat de genoemde plantensoorten, is het zeer

wel mogelijk, dat de in Noordelijk Peru en Ecuador voorkomende planten

met die van Zuidelijk Chili niet identiek zijn, maar er alleen een zeer

groote overeenkomst tusschen hen bestaat, ja wat de Desfontamea aangaat,

zou ik zelfs wel geneigd zijn dit, met Dunal, aan te nemen. Maar al ne-

men we ook aan, dat er verschil bestaat, dan nog blijft het een opmerke-

lijk feit, dat dier- en plantsoorten, die zooveel overeenkomst vertoonen, in

twee verschillende streken voorkomen, welke zoo ver van elkaar verwijderd

m. 19
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en door een woestijn gescheiden zijn. Die zaak — en ik zou die weinige

voorbeelden met nog een aantal andere kunnen vermeerderen — pleit zeer

sterk voor de hypothese, dat gelijke klimatologische, physische en andere

oorzaken, op verschillende punten der aarde, de zelfde of elkaar zeer gel^ke

soorten van planten en dieren hebben te voorschijn gebracht, al is het dan

ook met een geringe wijziging van het oorspronkelijk type.
*

DE CORDILLERA'S DE LO^ ANDES.

Het spreekt wel van zelve, dat een gebergte, 't welk zich van Kaap

Hoorn tot aan de landengte van Panama, over een afstand van 7250 km.

uitstrekt, een zeer uiteenloopend karakter vertoont en we zijn derhalve ge-

noodzaakt het in verschillende deelen te splitsen. Wat den bouw van het

gebergte aangaat, treden, zooals Daniël ^ zeer juist opgemerkt heeft, drie

hoofdafdeelingen op. De eerste wordt gevormd door de zuidelijke Andes, die

uit een enkele keten bestaan. Dtj tweede omvat de middelste deelen der

Andes , die dubbele ketenen vertoonen, met plateauvtirmige hoogdalen,

bergknoopen en bergmeren, terwijl eindelijk de derde afdeeling bestaat uit

de divergeerende Noordelijke Andes, met belangrijke, diepe dalen.

De uit een enkele keten bestaande Zuidelijke Andes beginnen eerst op

Chileensch gebied wat nauwkeui-iger bekend te worden. Het zuidelijk deel

is nog grootendeels niet onderzocht. Tot dusverre bepaalde men zich er

toe de gletscherdragende bergen, die zich door den Archipel van Vuurland

uitstrekken, te beschouwen als behoorende tot het stelsel der Andes. In

dat geval zou men het door stormen gebeukte, zwarte en naakte rotsge-

vaarte, dat den naam draagt van Kaap Hoorn, op 55055' Z. B. en 68"6 W.

L. V. Gr., als het zuidelijk uiteinde der Andes moeten beschouwen. Daar

echter Vuurland of Tierra de Fuego toch later afzonderlijk besproken zal

worden, zoo bepalen we ons hier tot de mededeeling. dat geen zijner top-

pen, voor zoover ze gemeten zijn, een hoogte van 2200 M. bereikt.

Aan de overzijde van straat Magelhaés zetten zich de cordillera's in Pa-

tagonië voort. Ze loopen dan, in noordelijke richting, langs de Westkust

voort, doch hebben slechts een zeer geringe hoogte. Zoolang echter de

samenhang niet bewezen is door geologische nasporingen, is het wellicht

beter en meer in overeenstemming met de werkelijkheid, noch de geberg-

ten van Vuurland, noch die van Patagonië tot de Cordillera's te rekenen,

maar ze als een op zich zelf staand bergstelsel te beschouwen.

Wat het nog bijna onbekende gebergte van Patagonië aangaat, zoo schijnt

^. Ausland. 1874. No. 33. S. 660.

i3, Daniël. Handbuch der Geographie. I, S. 596.
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dat te bestaan uit een reeks van vulkanische toppen, die zich verheffen

op de steile, fjordenrijke kust. Of die toppen een samenhangend kamge-

bergte vormen, is nog de vraag. Tegen die meening pleit de daadzaak,

dat er tusschen 44" en 43" Z. B. een inzinking gevonden wordt, waardoor

dit gebergte van de eigenlijke Cordillera's gescheiden wordt. Door die in-

zinking stroomt een riviertje, dat meer oostelijk ontstaat en zich in de

Corcovado-golf, in den Grooten Oceaan ontlast. Eerst ten noorden van deze

inzinking, die ongeveer op gelijke breedte ligt als het Zuidelijk puni van

het eiland Chiloë, staat het vast, dat de Cordillera's beginnen, zoodat hier-

toe dan ook reeds behooren de Corcovado en Minchinmadiva, welke laat-

ste men gewoonlijk als de hoogste top van Patagonië beschouwt.

De uit een enkele keten bestaande Cordillera, die men, ofschoon dit niet

geheel juist is, kortweg de Chileensdie noemen kan, vormt de grens tus-

schen de beide republieken Chili en la Plata. Hier ligt in den omtrek

van den vulkaan Osoro, het bovengenoemde eigenaardige gebied der me-

iden, dat zich over de beide hellingen van het gebergte uitstrekt. Het zet

zich voort tot aan den vulkaan Vlllarica. De belangrijkste dier meren

zijn het Lago Ncümelhuapi, op de oostelijke, het Lago de Llanquihue, het

Lago Ranco, het Lago Rinihue en het Lago Vülarrica, op de Westelijke

helling. De afvoerkanalen dier meren stroomen gedeeltelijk naar den Groo-

ten, gedeeltelijk naar den Atlantischen Oceaan. Üit het Eahuelhuapi-meer

ontspringt waarschijnlijk de Chupat, die geheel Patagonië doorstroomt en

zich in den Atlantischen Oceaan ontlast. Het afvoerkanaal van het Eiüi-

hue-meer daarentegen staat in verbinding met den Bio de Valdivia, die

in den Grooten Oceaan uitstroomt.

Voor den aanleg van spoorwegen over de Andes zijn de hoogvlakten van

het gebergte uiterst gunstig.

Hooger op verwijdert zich de Chileensche Cordillera steeds verder van

de kust, zoodat er tusschen deze keten en de zee een terrasvormige strook

land overblijft, die ingenomen wordt door de republiek Chili.

Deze Chileensche Cordillera stijgt tot een beduidende hoogte op. Haar

middendeel toch verheft zich tot ongeveer 4000 M. en de toppen, die van

het Zuiden naar het Noorden steeds in hoogte toenemen, stijgen nog veel

hooger op. Zoo verheft zich de Cerro del Mercedario tot 67 98 en de

Aconcagua tot 6834 M. Laatstgenoemde top, die zeer ten onrechte een

tijd lang voor de grootste verheffing op aarde gehouden werd, is, zooals

uit de jongste onderzoekingen gebleken is, geen vulkaan. De bergpassen,

die, over deze ketenen henen, naar den Argentijnschen Bondstaat loopen, wor-

den- als buitengemeen moeilijk beschreven. Buiten de straks genoemde inzinking

toch, daalt geen enkele beneden 2200 M., terwijl velen 4000 M. hoog zijn.

Van omstreeks 35» Z. B. splitsen de Andes zich in een dubbele keten

en in het gebied van den Aconcagua zelfs in drie ketenen. In de noorde-

lijke vertakkingen omsluiten zij de hoogvlakten van Catamarca en Tu-
cuman, in haar zuidelijke die van Despoblado en Yavi. De oostelijke hel-

ling van dit deel der Andes is terrasvormig en daarvoor liggen een aantal

verrukkelijk schoone berglandschappen, die bovendien meestal buitengewoon

ryk aan metalen zijn.
^

1. Daniël. Handbuch der Geographie. I. S. 597—598.
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Meer noordelijk strekken de Andes zich uit in het gebied van Bolivia en

Peru. Door deze staten loopen de Cordillera's in vier ketenen, ongeveer in

een richting van Zuid-Oost naar Noord-West. Veelal overschrijden zij de

grenzen der eeuwige sneeuw, die hier op een hoogte van 4880 M. liggen.

De eerste keten, de Cordillera s de la Costa^ d. i. kust-Cordillera, ook

wel Cordillera's de Cachun genoemd, torscht eenige zeer belangrijke toppen.

Daaronder noemen we de Chipicani en Taeora, bij Ancomarca, de beide

Henrifinos, bij Caqitena. twee uitgedoofde vulkanen en eenige andere, die

tot een gemiddelde hoogte van 5750 M. opstijgen. De tweede keten is de

Cordillera's de Maure, met de berggroep van MorocoV.o, 5500 M. hoog.

Deze keten vormt een voortzetting van de Cordillera's de Carangas, waarin

men de Samaja. vindt, die zich tot 6200 M. hoogte verheft. Deze top is,

naar het schijnt, een uitgedoofde vulkaan, terwijl een andere vuurberg, de

vulkaan van Carangas of Huallatiri, die 6350 M. hoog is, nog van tijd

tot tijd uitbarstingen heeft. De derde keten, de Cordillera' s de Yungas, is

de hoogste van allen. Hierin liggen de Illampu of Cerro de Sorata, 6650

M. hoog en de lllimani, 6350 K. Laatstgenoemde top vormt het Zuid-

Oostelgk uiteinde van deze Cordillera's. Meer zuidelijk beginnen de Cordillera's

Oriental, waarbij zich de Cordillera's de Potosi aansluiten. Deze beide kete-

nen dragen een aantal toppen, die een gemiddelde hoogte hebben van

5500 M., welke toppen veelal de namen voeren van de in de nabijheid

gelegen plaatsen.

De vierde keten, de Cordillera's de Seje, ook Qieje Ruma of Yanacaija

genoemd, is een keten van gemiddeld 3650 M. hoogte, waarboven zich en-

kele toppen tot boven de grens der eeuwige sneeuw verheffen. De beide

laatstgenoemde ketenen zenden een aantal vertakkingen in alle richtingen

uit, die daar, waar ze elkaar ontmoeten, bergknoopen vormen, welke meest-

al veel lager zijn, dan de bergrug.

Over het algemeen is de kam der hoofdketenen scherp getand, doch som-

mige toppen, zooals de Sajama, de Huallatiri en Hlimani, hebben een zeer

regelmatigen vorm. De beide eerstgenoemde Cordillera's hebben een karak-

teristiek ronden, de beide laatstgenoemde daarentegen weer een getan-

den kam.

Heeft men in het kustgebied de palm- en banaanbosschen verlaten en

stijgt men langs de westelijke hellingen der Cordillera's op, dan ontdekt men

hoe de verschillende klimaat- en plantengordels hier als 't ware regel-

matig boven elkander liggen. Tot op een hoogte van 1520 M. zien we

nog loofboomen en struiken en gedyen nog de kuituurgewassen der warme

luchtstreek, bij een gemiddelde temperatuur van 20^ E-, in de schaduw.

Weder 1520 M. hooger ligt de grens der verschillende cacteeën, welke in

den regel tot de zelfde soort behooren als die, welke we in Mexico leerden

kennen en ook in Calilornië voorkomen. . De houtachtige stam der cereeën,

die dikwijls meer dan 6 M. hoogte bereikt, dient als timmer- en brandhout

;

de opuntiën leveren de kostbare cochenille en de smakelijke Indische vijgen,

die bier den naam dragen van tuna's.

Tot op de zelfde hoogte gedijen ook nog de Europeesche groenten en de

alfa of alfafa, dat hier het hoofdvoedsel vormt voor paarden, muildieren,

koeien en schapen en met veel zorg verbouwd wordt op velden, die op
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kunstmatige wijze worden besproeid. Toch wordt bier bet water, gedu-

rende de maanden Mei, Juni en Juli, met een tamelijk dikke ijskorst be-

dekt, terwijl daarentegen 's middags de thermometer, in de schaduw, tot

10" E. stijgt. In de overige maanden stijgt hij tot 14° en buiten de scha-

duw zelfs tot 350 en daarboven. Dat groote verschil van temperatuur in

de zon en in de schaduw neemt men op alle plateau's waar, die hooger

dan 8500 M. liggen en laat zich verklaren uit de zeer ijle lucht, die slechts

daar verwarmd wordt, waar ze direct door de zonnestralen getroffen

wordt.

Het berggewest tusschen 3000 en 4500 M. hoogte is natuurlijk nog

veel kouder en kan zoo ongeveer met de Hudsonsbaai-landen en Noord

-

Europa vergeleken worden. Toch kan somtijds de zon hier nog vrij hevig

steken. Als in het wild groeiende struiken komen hier voor : de quefina-

boom, die de plaats van onze naaldboomen inneemt, verschillende soorten

van tola's, een hard en hartsachtig struikgewas, dat ongeveer overeenkomt

met onze brem- en jeneverstruiken, het pajahrava, een korte, weeke gras-

soort en in de hoogste deelen, de yareta, een hartsachtige mossoort, die

in dikke lagen de rotsen bedekt en gedroogd zijnde, een uitstekend goede

brandstof vormt. De Indianen, die hier wonen, verbouwen depapaluque,

een bittere aardappelsoort, wat quinoa, een gewas, dat eenige overeenkomst

heeft met onze boekweit en cebada of gerst, die echter niet rijp wordt en

dus alleen als veevoeder gebruikt wordt.

Boven de 4500 M. verheffen zich de met eeuwige sneeuw bedekte kam-

men der Cordillera's, waar het organisch leven bijna geheel ophoudt. Slechts

een 300 M. bi'eede gordel beneden de sneeuwgrens, met gareta en andere

vlechten en mossen bedekt, vertegenwoordigt de plantenwereld van Groen-

land en Spitsbergen.

Het dierlijk leven op de westelijke hellingen der Cordillera's is we-

gens de geringe breedte van dit gebied weinig ontwikkeld. De vogelen-

wereld is het best vertegenwoordigd in de lagere deelen van het, gebergte,

ofschoon de condor alleen in de hoogere gewesten voorkomt. Wat de vier-

voetige dieren aangaat, treden in de middelste en hoogste deelen van het

gebergte de guanaca's of wilde Uama's op, benevens de viscacha, een soort

van haas. ^

Na Bolivia doorloopen te hebben, komen de Cordillera's op Peruviaansch

gebied. Peru nu grenst ten oosten aan Bolivia en Brazilië. Grooter te-

genstelling dan tusschen deze twee aangrenzende gebieden is nauwelijks

denkbaar. Het eene vormt een groote, heete, lage, eentonige, alluviale

vlakte, in alle richtingen doorsneden door een aantal rivieren, die wemelen

van visch en bedekt met reusachtige wouden, rijk bevolkt door vogelen en

wilde dieren , doch slechts schaarsch door enkele Indianenhorden, die

met de meer dan weelderige natuur den strijd om het bestaan voeren.

Het andere gebied, ofschoon veel minder uitgestrekt, biedt echter meer af-

wisseling aan en draagt de sporen van duizende historische herinneringen.

Hier is de kust langs den Grooten Oceaan een lange en dorre woestenij,

hier en daar doorsneden door groene stroombeddingen, die als 't ware zoo-

1. Erust Moszbach, Ausland. 1874. No. 13 S, 295—279..
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vele oasen vormen. • De stroomen, die hier doorhenen loopen, krijgen hun

water van de sneeuwvelden der Cordillera's, die op slechts enkele kilome-

ters afstand van de kust, tot een majestueuze hoogte opstygen. In deze

begunstigde dalen van het kustgebied liggen de grootere steden, zooals

Arequipa en Lima.

De merkwaardigste klimatologische eigenaardigheid dezer kuststreek be-

staat in een volslagen gebrek aan regen. Maanden gaan voorbij, zonder

dat er een enkele droppel valt en een regenbui is hier een even groote

bizonderheid als een komeet of een aardbeving. Gedurende den tropischen

regentyd neemt een vochtige nevel de plaats in van den regen. Deze

bevochtigt den bodem althans in zooverre, dat zich hier en daar een wei-

nig groen vei'toont, dat evenwel op den eersten zonnigen dag den besten

weder verschroeid wordt.

Het binnenland vormt een breed plateau, welks hoogte afwisselt tusschen

3350 en 4270 M. boven den zeespiegel. Men zou Peru zeer geschikt Ame-

rikaansch Thibet kunnen noemen. Aan de eene zijde Avordt het begrensd

dogr groote onafgebroken ketenen der Andes, wier met ijs bedekte pie-

ken, als zooveel zilveren lansen schitteren aan den oostelijken horizont.

Hier liggen de koude, onvruchtbare en onbewoonbare despoblados en de

slechts weinig minder uitgestrekte punas, op een gemiddelde hoogte van

3750 M. Op de dorre weiden vinden llama's en alpaca's een schraal

voedsel.

Hier liggen ook de door bergen omringde holsones of dalen, die in kli-

maat en producten met de gematigde luchtstreken overeenkomen en waarin

eenmaal de Incas den landbouw uitoefenden. Ook ziet men hier de diepe

en smalle kloven, die de vergaderbakken zijn voor het water van de dui-

zend bronaderen van den Amazone, eer deze laatste als brullende water-

vallen door de sombere kloven van den Andes henenbreken en zich een

weg banen naar de vlakte van Brazilië. Eindelijk vindt men ook nog op

deze zelfde hoogvlakte het aan eilanden rijke Titicaca-meer, dat nagenoeg

even groot als het Ontario-meer, op meer dan 3800 M. hoogte ligt. Hier,

op de in dit meer liggende rotseilanden, meent men, dat de bakermat van

de beschaving der Inca's gezocht moet worden.

Aan alle zijden wordt deze hoogvlakte ingesloten door Alpenketenen,

die naar de zijde van den Stillen Oceaan zacht glooiend afloopen, maar

aan de Atlantische zijde steil afdalen, zoodat men, binnen enkele uren, het

poolklimaat verlaten en de geur van palmboomen inademen kan.

Is men aan den voet van het gebergte gekomen, dan bevindt men zich

in de Montami van Peru, een niet minder belangwekkend, maar veel

minder bekend gebied. Deze aan de oostzijde gelegen streek moet niet

verward worden met de costa of kustvlakte, noch met de sièrm of hoog-

vlakte. Ook moet men het woord »montana", dat in werkelijkheid sberg"

beteekent, daardoor niet vertalen. Eeeds Alexander von Humboldt maakte

er zich vroolijk over, dat men het op de Spaansche kusten voorkomende

y)montes de cacao", in plaats van met ))cacao-plantaadjes", wat het wer-

kelijk beteekent, met »cacao-bergen" vertaalde. Vooral voor ons Nedei'-

landers, die toch de lastige gewoonte van het vertalen van aardrijkskundige

namen tot het uiterste drijven, is een dergelijke waarschuwing niet over-
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bodig. Onder smontana" hebben we bier te verstaan bet tropiscbe berg-

woud, waar men de beerlijkste vormen der tropiscbe gewassen aantreft,

vooral sierlijk bamboesriet en palmboomen.

Onder de schaduw en op de takken dier booraen huppelen massa's apen

en papagaaien, gaat de loerende en sluipende jaguar op zijn prooi uit en

kruipen tal van reptiliën. Daar groeit in tropische weelderigheid het sui-

kerriet, de koffieheester, de cacaoboom, de coca, de maniökwortel en de

kostbare diinchona calisaija, die met groote moeite en listigheid, in het

jaar 1861, door den Engelschman Clements E. Markham, tot nut van de

lijdende menschheid, uit de Peruviaansche wouden werd geroofd.

In het noordelijk uiteinde van het Titicaca-plateau vereenigen zich de

westelijke en oostelijke Cordillera's tot de hergknoop van Cuzco, de be-

langrijkste van het geheele Andes-gebied. Op 14*^ Z. B. verdeelen zij zich

op nieuw in twee takken, die zich tusschen 11° en 10" Z. B. weder ver-

eenigen in de bergknoopen van Huanaco en Pasco. Op 10** Z. B. loopen

de Cordillera's in drie takken uit, waarvan alleen de westelijke keten, die

evenwijdig met de kust loopt, toppen heeft, die met eeuwige sneeuw be-

dekt zijn. De rotswanden dezer ketenen worden afgebroken door nauwe

kloven, zoodat men hier passen van 1500 M. hoogte vindt. De drie

ketenen komen weder samen in de hergknoop van Loxa, op 5" 30'Z.B.

ïusschen de beide bergknoopen van Loxa en Pasco strekken zich de Cor-

dillerd's van Quito of Andes van Ecuador uit. Daar verheffen zich op eene

beperkte ruimte de hoogste toppen van Amerika, die allen tevens vulkanen

zijn. Hier bestaan de Andes uit slechts twee ketenen, die zeer dicht bij

en evenwijdig aan elkander voortloopen en de geheele republiek Ecuador,

in eene richting van noord naar zuid, over eene lengte van 400 km.

doorsnijden. Zij omsluiten een dal, welks breedte afwisselt tusschen 24

en 30 km.

Op deze hoogvlakte ligt Quito, de hoofdstad van Ecuador, die op slechts

22 km. afstand van den equator verwijderd is. Ten zuiden daarvan ligt

de stad Riobamha. De weg daarhenen voert door een allee van vijftig

vulkanen, gemiddeld zoo hoog als de Etna. Twee daarvan hebben altijd

rookende toppen. *

In de westelijke keten stijgt, te midden van andere sneeuwtoppen, de

dubbele yspiramide van den lUniza op en de met vier toppen gekroonde

Pinchincha, welks krater waarschijnlijk de diepste ap aarde is, daar ze

niet minder dan 770 M. diep is. De bestijging van den top gaat gepaard

met de grootste gevaren. De Chalamari, die de kreolen wegens zijn vorm

el Corazon, d. i. »het hart" noemen, is een der schoonste sneeuwtoppen

van het Andes-gebergte, met steile hellingen en kale rotsen. Eindelijk

vindt men ook nog in die zelfde keten de Clümborazo, die even als later

de Aconcagua, ten onrechte voor den hoogsten top op aarde gehouden

werd.

Onder de sneeuwtoppen van de oostelijke Cordillera's noemen we in de

eerste plaats de met wouden omgeven Tunguragua en de Capac Urn,

d. i. s'koning der bergen", door de Spanjaarden el Altar genoemd. Veer-

tien jaren voordat de Spanjaarden kwamen, was dit nog een kegel, die

zich hooger dan de Chimborazo verhief, doch later is hij ingestort. Heerlijk
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schoon is de aanblik van dezen berg, waarin de talrijke barranca's met

een donker blauwe kleur afsteken bij de witte sneeuw. Verder vermelden

wij de rusteloos werkzame Sangaij en de majestueuze Antisana, aan

welks voet een haciënda ligt, 4000 M. boven de zee, d. i. dus nog

300 M. hooger dan de piek van Teneriffe. Toch is dit nog niet de hoog-

ste menschelijke woonplaats in Zuid-Amerika, want de bergstad Potosi, in

Bolivia, ligt nog 60 M. hooger. Juist op den evenaar ligt de Caynnbe

Urcu en op een geringen afstand daarvan verheft zich de grootsche vul-

kaan Cot02Jaxi, tot eene hoogte van 5992 M. Onder de werkzame vulkanen

van Zuid-Amerika is deze de hoogste. Wat het symetrische van zijn bouw,

het regelmatige van zijn vorm aangaat, wordt deze vuurberg niet alleen

door geen der bergen van Zuid-Amerika overtroffen, maar zelfs in de

Oude Wereld is de Poesi-Jama, in Japan, de eenige, die daarmede ver-

geleken kan worden. y)Es hecho como al torno", d. i. ))hij is als op een

draaibank gemaakt," zeiden de Spaansche Kreolen tot Humboldt.

Wanneer nu overigens de hoogvlakte van Quito, die school der geologen,

als verrukkelijk schoon geschilderd wordt, houde men in het oog, dat het

schoone alleen bestaat in de talrijke, met sneeuw gekroonde vulkanen,

doch dat de tropische plantengroei te eenenmale ontbreekt. En die

trotsche bergen, waaraan de plantengroei ontbreekt, laten toch het aesthe-

tisch gevoel onbevredigd.

Op de Atlantische helling der oostelyke Cordillera van Ecuador, tusschen

Quito en den Amazone, strekt zich de provincie del Oriente uit, welke

besproeid wordt door den machtigen ISlapo, die op Peruviaansch gebied

in de Amazone uitloopt. Van Quito voert een smal pad, over eene lengte

van 52 km., naar het dorp Papallacta. Dit pad loopt eerst over den kam

van het Guamani-gebergte, dat 4570 M. hoog is en van waar men een

heerlijk schoon gezicht heeft op de boschrijke dalen van het Amazone-gebied,

vervolgens over een kale, hier en daar moerassige hoogvlakte, die den

naam draagt van Paramo. Van Papallacta tot Baeza loopt de weg in eene

oostelijke richting, dus evenwijdig met de wateraderen, doch van daar naar

Arcliidona loopt hij zuidwaarts, d. i. dwars over een aantal bergstroomen

henen, weiter hellingen men dus telkens afdalen en opklimmen moet.

Archidona ligt midden in het eindelooze woud, dat zich langs den noorde-

lijken oever van den MisagualU uitstrekt. Van hier uit kan men het

station Napio in tien uren tijds bereiken en is dan twintig ui-en gaans

verwijderd van de Maranon, welks bovenloop we hier beneden nog nader

zullen beschouwen.

Vervolgen we, na deze uitweiding, den verderen loop der Andes, dan

ontmoeten we telkens weder bergknoopen, die de parailelketenen ver-

binden, gelijk de sporten van een ladder. Zulk een bergknoop vinden

we in Ecuador in den Assiiay, die zich ten zuiden van Rioha)}}ha tot

eene hoogte van 4423 M. verheft en een tweede, 2870 hoog, tusschen

Quito en Ibarra.

In het Indiaansche hoogdal, dat zich vervolgens in noordelijke richting,

tusschen de beide parallelketenen der Andes, als tusschen twee muren uit-

strekt, nemen we al spoedig een niet onbelangrijke daling waar. Quito

ligt nog op eene hoogte van 2903 M., Ibarra verheft zich 2230 en Pasto
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2537 M. boven den zeespiegel Tusschen de beide laatstgenoemde plaatsen

vertoont zich weder een belangrijke grondverheffing, tot een hoogte van

3220 M. Hier ligt Tulean, de laatste grensstad van Ecuador, waar we
het grondgebied der Vereenigde Staten van Columbia of Nieuw- Granada

betreden, Tusschen Pasto en Popayan, waar de hoogte van het gebergte

nog slechts 1775 M. bedraagt, ligt nogmaals een dwarsketen, die de water-

scheiding vormt tusschen dén Atlantischen en Grooten Oceaan. Want

trekt men over deze dwarsketen henen, dan komt men van uit het heete

dal van de Patia, een rivier, die nog naar den Grooten Oceaan vloeit, in

het dal van den Cauca, dat van het daarnevens gelegen Magdalena-dal

door een derde, middelste keten der Cordillera's gescheiden wordt. Ten

zuiden van Popayan nimelijk loopen de Andes in drie ketenen, die echter

niet langer door hoogvlakten gescheiden zijn, maar door rivierdalen en

wel door dat van den Rio Cauca en den Rio Atrato, in het westen en

den Rio Magdalena in het oosten. De daartusschen gelegen CordRlera

van Quindiu scheidt weder die beide evenwijdig aan elkander loopende

dalen. Het meest oostelijke, dat Verreweg van het grootste gewicht is,

wordt aan de oostzijde begrensd door de hooge Cordillera van Cundiiia-

marca.

Aan den westelijken voet van laatstgenoemde bergketen ligt, op een kleine,

geïsoleerde hoogvlakte, de hoofdstad der republiek Columbia, Santa Fé de

Bogota. Niet ver van hier vindt men den waterval van Tequendama,

nog steeds een der meest beroemde van Zuid-Amerika.

Alle geologische verschijnselen van de vlakte van Bogota wijzen er op,

dat in vroeger tijden het geheele bassin door een zoetwatermeer ingenomen

werd. De diepte van dat meer kan evenwel niet groot geweest zijn, daar

de dam, die aan de zuidzijde die wateren begrensde, niet meer dan 40 M.

hoog is. De rotssoorten, waaruit die dam bestaat, zijn grootendeels uit

zandsteen gevormd. Door dat meer henen stroomde de Bogota en tal van

kleine rivierarmen voerden water aan, doch tevens een massa slib, dat

eene geleidelijke verhooging van den bodem veroorzaakte, welke verhooging

zich uitstrekt van Soacha tot aan de haciënda van Tequendama. Doch

hierdoor alleen kon het meer niet verdwijnen. Maar bij een van de sterke

aardbevingen, die hier zoo menigvuldig voorkomen, werd de dam vaneen

gescheurd en het water liep weg. Het is zeer wel mogelijk, dat de zelfde

aardbeving, die de diepe bronnen van den Guitara; den Rio Piscine en

Guaülabamba deed ontstaan en de vulkaan Capac Urcu en Cui Cocha,

in Ecuador ineen deed storten, ook afvoer verschafte aan het meer, dat

zich op het tafelland van Bogota gevormd had. De machtige stroom, die

zich door de aldus ontstane kloof een weg baande, ging vervolgens voort

zijn bedding meer en meer uit te hollen en voerde langzamerhand, zij het

ook, dat er tientallen van jaien over verliepen, al het water van het meer

naar den oceaan.

Bij een nauwkeurig onderzoek blijkt het ten duidelijkste, dat de gang

van zaken geen andere geweest kan zijn. Inderdaad ziet men, niet ver

van het punt, waar de Bogota en Muüo zich met elkander vereenigen, een

ontzaglijke kloof. De westzijde van die kloof wordt gevormd door een

vaste, harde rots, de oostzijde daarentegen is als vergruisd en de afgesla-



298

gen stukken zijn duidelijk te herkennen aan den benedenloop van den stroom.

Do rivier Bogota vloeit traag door haar kronkelende bedding henen,

totdat ze, ' na een doolhof van klippen en rotsen doorstroomd te hebben

,

den waterval van den Tequeyidama vormt. De tegenstelling tusschen de

natuur, die dezen waterval omgeeft en de vlakte, die daar voor ligt, is

treffend. Want zoo eentonig en kaal als de vlakte is, zoo betooverend

schoon is het landschapsbeeld bij dezen waterval. Aan weerszijden toch

stijgen een reeks van heuvels achter en boven elkander op, allen bedekt

met den weelderigsten, tropischen plantengroei. Op de grasvelden aan

den voet volgen dichte bosschen van hooge, schaduwrijke boomen. Onder

wolken van schuim stort de stroom van eene aanmerkelijke hoogte naar

beneden, dan weder wat broeder, dan weder tusschen rotswanden nauw
ingesloten. Men nadert den waterval door een dieps kloof, door hooge

boomen overschaduwd. Met een donderend geraas, dat in de stilte van

het eenzaam berglandschap nog des te sterker uitkomt, ploft de water-

massa in eene ontzettende kloof neder. De hoogte van den val bedraagt

175 M. Schijnbaar komt hij op den bodem als een kolossale wolk, maar

in werkelijkheid slaat de watermassa met zulk een ontzaglijke kracht neder,

dat ze in de rots een hol van 40 M. diepte uitgegraven heeft. Werpt

men een blik over den waterval en den ontzettenden afgrond henen, dan

vloeit de Bogota als een zilveren band verder, tusschen bosschen en rotsen

door, om zich ten slotte met de Magdalena te vereenigen.

Het dal van de beneden-Magdalena, waaromheen zeven verschillende

provinciën van den Columbiaanschen bondstaat gelegen zijn, omvat een uitge-

strekt gebied, een inzinking in het hart van het land, die ten slotte uit-

loopt in een vlakte, langs de kust van den Atlantischen Oceaan. In dit

dal verheffen zich reusachtige bosschen, die honderde jaren oud zijn en

waarin allerlei soorten van boomen en planten voorkomen. Deze leveren

niet alleen uitnemend meubel- en timmerhout, maar ook harst, gom en

geneeskrachtige kruiden. Daar waar de boomen geveld zijn en de grond

voor landbouw in beslag genomen is, evenaart hij in weelderig vrucht-

baarheid de rijkst gezegende streken der aarde.

Met deze vallei komt het dal van den Atrato tamelijk wel overeen.

Daarentegen vormt het dal van den Caiy ca een vlakte, die tot op een hoogte

van 1600 M. boven den zeespiegel begroeid is met hoog gras, dat uitste-

kende weidevelden aanbiedt. De gemiddelde temperatuur bedraagt 20*^ E.

Deze vlakte telt 435000 beschaafde en gezeten inwoners.

Het voorkomen van deze vallei is over het algemeen eentonig. Ofschoon

de bodem vooral geschikt is voor veeteelt, wordt hier toch ook cacao,

koffie, suikerriet, rijst, tabak, katoen, indigo, bananen, mais en potaten

verbouwd en dat alles gedijt in den weelderigsten overvloed. De in het

gebergte voorkomende plaatsen liggen in de talrijke dalen en kloven of

op de hoogvlakten, die de vertakkingen van de Andesketen allei-wege

vormen.

Terwijl de Cauca ten slotte met de Magdalena samenvloeit, spreekt het

van zelve, dat een hereoniging van de drie hoofdketenen der Cordillera's

onmogelijk is. Naar het noorden toe worden de westelijke ketenen steeds

lager, terwijl de oostelijke keten, die zich ombuigt naar Venezuela, nog tofc op
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10° N.B., tot aan de kust van de Caraïbische zee, een aanmerkelijke

hoogte behoudt, ja in den Nevada de Merida nog tot 4500 M. stijgt.

DE OP ZICH ZELF STAANDE BERGSTELSELS IN

HET NOORDELIJK DEEL VAN ZÜID-AMERIKA.

Onder de staten van de republiek Columbia is Magdcdena de noorde-

lijkste. Aan de westzijde wordt hij door de gelijknamige rivier, aan de

oostzijde door Venezuela begrensd. Zijn westelijk en zuidelijk deel is vlak,

terwijl zich in het noordelijk deel de Siërra Nevada de Santa Martlia

verheft. Dit gebergte, dat geheel afgescheiden ligt van alle overige berg-

stelsels van Zuid-Amerika, stijgt tot een hoogte van 4870 M., d. i. ver

boven de grenzen der eeuwige sneeuw. De scheiding tusschen dit ge-

bergte en de Siërra Negva, een noordelijke voortzetting van de veel lagere

Siërra Perija, wordt gevormd door het schoone en levendige dal van den

Rio de la Hacha. Naar het zuiden en zuid-oosten loopt de Siërra Nevada

uit in de Valle d'Upar, waarin een tamelijk belangrijke plaats van den

zelfden naam gevonden wordt. Als een bewijs hoe weinig bekend de staat

Magdalena en hoe moeilijk toegankelijk de siërra is, moge dienen, dat de

regeering een prijs van / 2400.— heeft uitgeloofd aan hem, die van

Santa Rosa, over de siërra henen, naar de kust doordringen zou.

Eenige mededeelingen omtrent dit gebied hebben wij te danken aan

zekeren Heer Tetens, die het in 1874 bereisde. Van de aan de Caraïbische

zee gelegen hoofdstad Santa Martlia begaf hij zich naar Riohacha, aan

de monding van den Rio de la Hacha en vandaar weder terug naar het

ongeveer 70 km. meer westelijk gelegen Porta Dibull.

Op een afstand van 26,5 km. ten zuiden van laatstgenoemde plaats

verrijzen de eerste bergen en van daar af stijgen zij, over een uitgestrekt-

heid van slechts 53 km., tot een hoogte van 4870 M. Behalve eenige pla-

teau's van ondergeschikt belang, vormen zij een aantal bergrijen met zeer

steile hellingen en vol bergknoopen. Het is dus ondoenlijk om van een

zeker punt uit, een goed overzicht te krijgen van deze zoo verwarde

bergmassa.

Door savannen en laag struikgewas bereikte Tetens de Rancho el Bolador,

op een afstand van omstreeks 26 km. van Porta Dibull gelegen, 150

—

180 M. hoog. Hier begint het bergwoud. Ter rechterzijde van den weg

ki'onkelt de machtige Rio St. Andreas daar door henen. Deze rivier draagt

in haar benedenloop, ten noorden van El Plantano, den naam van Rio

de Caüas.
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Van El Bolador af loopt de weg nog over een lengte van 3 km. doox-

bergachtig terrein ; dan wordt hij doorsneden door een van uit het oosten

komende zijrivier van den Rio de San Andreas en gaat vervolgens over

een 3 km, breede hoogvlakte, naar de Rancho San Andreas en de dicht

daarbij gelegen Fransche volksplanting, die door Goguet werd gesticht.

Hier neemt de Rio San Andreas, die tot dusver in een richting van

Zuid-Ocst naar Noord-West vloeit, een noordelijke richting aan. Op nog

geen 2 km. afstand van San Andreas verheifen zich 600 M. hooge bergen,

terwijl de weg verder over een hoogvlakte loopt, die ongeveer 300 M. hoog

en 16 km. breed is. Aldus komt men te Rancho la Cuchiüa en Rancho

Santa Clara, aan den Rio Santa Clara, een zijrivier van den zoo even

genoemden Rio San Andreas. Zeven km. meer zuidelijk ligt Rancho la

Cueva, aan den voet van een steeds hooger opstijgend gebergte, dat 3 Va

km. vérder, bij Rancho Frisol, waar de hooge savannen beginnen, reeds

een hoogte heeft bereikt, die tusschen 1200 en 1500 M, afwisselt. Van
hier uit heeft men een prachtig uitzicht op de Caraïbische zee.

In een zuid-westelijke richting voortgaande, kwam Tetens, op 10 km. af-

stand van Eancho Frisol, aan het Indianen-dorp «San Aiitonio, op een

hoogte van 1800 M., aan den rechteroever der gelijknamige rivier gelegen.

Dit dorp ligt als ingesloten tusschen bergen, die zich van 500 tot 900 M.

boven het omliggende land verheffen. Tien minuten verder ligt een vlek,

Pueblo Viejo genaamd, dat uit slechts vijf huizen bestaat. Hier langs loopt

de weg, die in westelijke richting naar Santa Rosa voert.

De R.io Santa Rosa, een machtige bergstroom, die van Scm Miguel

komt, wordt dicht bij Santa Rosa door middel van een brug overgetrokken.

Laatstgenoemde plaats, die omstreeks 1800 M. hoog ligt, telt 400 in-

woners. Drie km. zuidelijker ligt Santa Cruz, een uit twaalf hutten be-

staande neder'zetting van Indianen uit San Miguel. San Miguel zelf, dat

weder 20 km. zuidelijker ligt, heeft ongeveer 300 inwoners. Het ligt op

een hoogte van 210 M., aan den rechteroever van een der bronrivieren

van den Rio de la Hacha.

Het zuidelijkste punt, dat Tetens bereikte, is het Indianen-dorp Moca-

tama, op 3000 M. hoogte gelegen, omstreeks 1200 M. beneden den kam

van het gebergte, die met eeuwige sneeuw bedekt is.

Toen onze reiziger te Porta Dibull teruggekeerd was, volgde hij de kust

tot aan de monding van den Rio Tapia. Vandaar vervolgde hij, over een

afstand van 13 km., zijn weg in een zuidelijke richting, tot aan het dorpje

Perico en verder, in zuid-oostelijke richting, door een boschrijk gebied,

naar Anaima, een plaats met een twintigtal huizen, aan den rechter-oever

van den Tapia.

Laatstgenoemde rivier komt van uit het zuiden, uit de siërra en heeft

in haar bovenloop buitengemeen helder water. Op hare oevers liggen een

aantal kleine gehuchten.

Op een afstand van 7 4 km. ten zuiden van Rio de la Hacha en 33 km.

ten zuid-oosten van Anaima, aan den weg, die van uit de Valle d'Upar, over

de op dit punt slechts 1200 M. hooge siërra, naar San JSicolaus voert,

ligt het dorpje Treinta, met bijna 400 inwoners.
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Ten oosten van Columbia strekt zich Venezuela uit, op welks grondge-

bied men drie verschillende bergstelsels onderscheiden kan. Vooreerst treffen

we hier de VenezolaanscJie Andes aan, dat is de reeds boven vermelde

voortzetting van den oostelijken tak der Columbiaansche Andes, die zich tot

aan de Caraïbische zee uitstrekt. Vervolgens vinden we nog het Ve7iezo-

laansche kustgehergte en de Siërra Parime.

De beide eerstgenoeraden vormen een langen en hoogen muur, die de

vlakten 'van het binnenland van het kustgebied scheidt. Zij staan met

elkaar in verbinding door middel van het 800 M. hooge plateau van

Barquisimeto en de CetTO del Altar. Dat neemt echter niet weg, dat

men het kustgebergte moet beschouwen als een op zich zelf staand stelsel,

waarbij ons terstond, even als bij de Andes, de groote evenwijdigheid der

ketenen in het oog valt. Gemiddeld 1500—2000 M. hoog, loopen de ke-

tenen, op slechts geringen afstand van elkaar, van het westen naar het

oosten. De noordelijke hellingen zijn buitengemeen steil.

De eerste dezer ketenen, die gemiddeld 450 M. hoog is, loopt op onge-

veer 20 km. afstand van de kust, In de dalen treft men suiker- en

cacao-plantaadjes aan, terwijl de hoogere valleien en de breede rivier-

dalen heerlijke bosschen dragen, die een waarde van millioenen guldens

vertegenwoordigen

.

De noordelijke keten, grootendeels bedekt met de prachtige, roode he-

fariën, de Amerikaansche Alpenrozen, verheft zich in de Silla de Caracas,

tot een hoogte van 2730 M. en in de Piek van Naiguato tot 2750 M.

hoogte.

De zuidelijke keten, die op vele punten afgebroken is, gaat, evenals de

noordelijke, in lage heuvelrijen over, die eindigen tegenover het Britsche

eiland Trinidad. Terwijl de noordelijke hellingen van het gebergte met

dichte, oorspronkelijke wouden bedekt zijn, vindt men op de zuidelijke

slechts savannen, die in de waterrijke deelen door fraaie boschjes van lagere

boomsoorten afgebroken worden.

Ten Zuiden van deze ketenen strekken zich groote vlakten uit, die tot

aan den Orinoco doorloopen. Deze vlakten, die den naam van llano^s

dragen, zijn met een buitengemeen weelderigen plantengroei bedekt en le-

veren aan tallooze kudden van paarden en runderen voedsel.

Alvorens we overgaan tot de beschrijving van het Orinoco-gebied en van

de llano's, moeten we nog met een enkel woord melding maken van het

derde bergstelsel, dat in het noordelijk deel van het Zuid-Amerikaansche

vasteland' geïsoleerd optreedt. Het is, zooals we reeds zeiden, de Siërra

Parime, die zich ten zuiden van den Orinoco verheft, in de breede vlakten,

die deze rivier van den Amazone scheiden en zich dus uitstrekt over het

grondgebied van Guijana en het noordelijk deel van Brazilië.

Allereerst moeten we echter de opmerking maken, dat onze kennis van

dat gebiedJalles^behalve volledig is. Over het algemeen houdt men het

voor een weinig hoog plateau, waarboven enkele berggroepen en ketenen

opstijgen, die van elkander gescheiden zijn door woud- en grasrijke vlakten.
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dat der eeuwige sneeuw. Ze zijn meestal ontbloot van allen plantengroei

en vertoonen zich als steile, kale, maar soms zeer grootsche rotsgevaarten.

Carl Ferdinand Appun, de eenige i-eiziger van den nieuweren tijd, aan

wien we eenige meerdere kennis van Guyana — althans van het westelijk

deel daarvan — danken, maakt van het Parime-stelsel volstrekt geen mel-

ding en te vergeefs zoekt men den naam op de nieuwe kaarten van

Stieler.

De grondverheffingen, die gevonden worden in het binnenland van Bvitsch

Guyana, stijgen, volgens de mededeelingen van bovengenoemden reiziger,

volstrekt niet steil uit de vlakte op, maar vormen achter elkaar liggende

reeksen van bergen. Steeds toenemend in hoogte, verheffen zij zich in

het Canucu-, Pacaraima-, Caratvaimen- en Acaraï-gehergte tot 600

—

1200 M. en bereiken ten slotte hun aanzienlijkste hoogte in het jRomwna-'

gebergte, dat 2440 M. hoog is.

DE VENEZOLAANSGHE LLANO'S EN HET

ORINOCO-GEBIED.

Van het kustgebergte van Caracas af, strekt zich een steppe uit tot aan

de bosschen van Guyana, van de sneeuwgebergten van Merida, op welker

hellingen het natrum-meer Umo een voorwerp van bijgeloof der inboorlin-

gen is, tot aan den grooten delta, dien de Orinoco aan zijn monding vormt.

Naar het zuiden toe strekt zij zich uit van de overzijde van de Meta en

de Bichada, tot aan de nog onbezochte bronnen van den Guaviare en den

eenzamen berg, dien de Spaansche krijgslieden, hun fantaisie vrij spel laten-

de, de Paramo de la suma paz, d. i. ))de schoone zetel van den eeuwigen

vrede" noemden. *

Om het karakter van deze Venezolaansche steppen, beter bekend onder

den naam van llano's, te leeren kennen, nemen wij een zoon des lands als

gids aan. Het is Don Eamon Paez, uit het kleine stadje Macaray, die een

tocht maakte naar de llano's of pampa's van den ^pirrfl, een linker-zijrivier

van den Orinoco. Aan zijn reisbeschrijving ontleenen wij het volgende.

»In den beginne liep de weg door bebouwde streken, suiker-, indigo-

en tabakplantaadjes en aanplantingen van hucaral, onder welker schaduwen

de theobroma, d. i. »gndenspijs" of cacao tot rijpheid komt.

Vervolgens moet men nog een smalle strook gronds doortrekken, alvo-

rens men de Galeros bereikt, een heuvelketen, die vroeger de grens was

van een steppenmeer.

1. A. Yon Hiimboldt. Ansichleii der Nalur, 1 Bd, S. 5.
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De bosschen van Venezuela zijn rijk aan boomen, die de edelste bout-

soorten leveren. Bovenaan staat de Vem of bet lignum vitae {zygophyl-

lum arhoreum), welks hout zoo hard is, dat men er een gewone bijl op

stuk slaat. Deze boom is door het gebeele land verbreid, maar komt in-

zonderheid langs de kusten veelvuldig voor. Zeer talrijk zijn ook de exem-

plaren van den Gtiaijacan, een boom, die met de zoo even genoemde soort

veel overeenkomst heeft en welks hout vooral gezocht is voor het maken

van kunstig snijwerk. Vervolgens noemen we de scboone Alcornoque, welks

schaduw het vee, dat bier rondgraast, een ware verkwikking aanbiedt. Het

zoogenaamde Braziliaanscbe hout (Caesalpina brazilello) is zoo algemeen

verbreid, dat men in vele streken dien boom, die het kostbaarste verf hout

levert, voor omheiningen der verschillende eigendommen gebruikt.

Na de bovengenoemde galleras overschreden te hebben, komt men, na een

luebrada of droge kloof overgetrokken te zijn, in een volkomen vlakke

landstreek, die, een paar palmboschjes daargelaten, alleen begroeid is met

kort gras. Over deze mesa duurt een rid drie uren, waarna men de meer

in het binnenland gelegen steppen bereikt.

Onder mesa of tafel verstaat men de vlakke terrassen, die aan de ran-

den der llano's gelegen zijn. Heeft men den rand van de mesa bereikt,

dan strekt zich onder de voeten van den reiziger een eindelooze steppe uit,

die even als een goed gecultiveerd weiland, aan talrijke kudden paarden

en runderen voedsel verschaft, terwijl de grasvlakte bier en daar afgewisseld

wordt door waterpartijen, die de verzamelplaatsen van een menigte vogels zijn.

Bij Rastro daalt men van de laatste mesa neder en bevindt zich nu op

de ware vlakte. Terstond mei'kt men ook een in het oog loopende ver-

andering van den plantengroei op. Het doornachtige struikgewas, dat tot

dusverre weelderig tierde, op een kiezelachtigen bodem, verdwijnt geheel en

al en maakt plaats voor bosschen van boomen, die groote overeenkomst

vertoonen met den laurierboom. Vooral menigvuldig treedt hier de Coper-

nicus-palm op, die de bouwmeesters in deze streken dakpalm {pahna

de cobija)
, de hoedenmakers , 'die zijn bladeren gebruiken, hoedpalm

(palma^de sombrero) en de reizigers, die met zijn waaiers de vliegen ver-

drijven, waaierpalm (palma de ahanico) noemen. Intusschen is de prach-

tigste boom in het gebied van den Apura, de saman^ een mimosen-soort,

die zijn bladerenki-oon als een scherm uitbreidt en die hier zoo talrijk op-

treedt, dat men er genoeg hout van zou kunnen winnen om alle schepen

der aarde uit te bouwen.

Niet minder weelderig is in deze streken het gras. Intusschen zijn er

sommige punten, waar het malsche, sappige gras der llano's vervangen

wordt door het gamelote, een rietachtige grassoort, met scherpe, snijdende

halmen, die geheel ongeschikt is om als veevoeder te dienen en hoogstens

door de waterzwijnen wordt afgegraasd, wanneer ze niets anders krijgen

kunnen.

Voortgaande in de vlakten van deu Apura komt men aan de zoogenaamde

Medanoft. Dit zijn als 't ware duinen, die in het droge jaargetijde, door

den wind opgeworpen worden. Zij verplaatsen zich aanhoudend, net zoo

lang, tot ze met bet gamelote begroeid zijn. Voor het overige vormen de

steppen in het gebied van den Apura een waar paradijs voor de herten,
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die bier den naam dragen van llanero's, want op deze onvergelijkelijk vrucht-

bare weiden groeien die soorten van gras, die ten opzichte van voedzaam-

heid en geurigheid, alle overige gewassen der aarde overtreffen. Zelfs in

het woeste jaargetijde blijven deze grassoorten groen en zulke altijd groene

weiden dragen den naam van esteros.

Gedurende den regentijd treden de Apura en velen zijner zijrivieren,

zooals O. a. de Portugiiesa, buiten de oevers en veranderen het geheele

omliggende gebied in een meer, waarboven hier en daar de hoogst gelegen

gedeelten als eilanden uitsteken. Hierheen trekken zich alsdan de verschil-

lende dieren terug. Ten gevolge van do overstroomingen krijgt de grond

nieuwe vruchtbaarheid en daaraan dankt men een buitengemeen weelderigen

plantengroei. Maar dat land van overvloed is intusschen niets anders

dan een met bloemen getooid kerkhof, want gedurende zekere tijden van

het jaar stijgen allergevaarlijkste dampen uit den moerassigen bodem op.

En bovendien moeten de herders voortdurend op hun hoede zijn tegen ver-

giftige dieren en planten. Zoo is b. v. de Guachamaca-struik zeer alge-

meen in deze streken verbreid en deze struik behoort tot de zoo gevreesde

familie der Apocyneeën. En deze vooral is in die mate vergiftig, dat wan-

neer men vleesch braadt aan een van het hout dezer struik gesneden spit,

ieder, die daarvan eet, zich onvermijdelijk den dood op den hals haalt.

In het dierenrijk vinden we een waardigen tegenhanger van deze plant

in de matacaballo of jmardendooder, een slang die niet veel grooter is

dan een gewone worm, maar wier beet, bij menschen en dieren, een

oogenblikkelijken dood ten gevolge heeft. Haar Spaanscbe naa.Ti heeft ze

daaraan te danken, dat ze het vooral op paarden voorzien heeft. Veel

minder gevaarlijk is de ratelslang, want vooreerst waarschuwt ze menscb

en dier door het geluid harer ratels van te voren, ten tweede door de

muskuslucht, die zij dertig meters in den omtrek verspreidt en eindelijk

is ze uiterst langzaam in hare bewegingen, zoodat ze in dat opzicht bij

alle andere slangensoorten achterstaat.

Eindelijk zijn ook de rivieren der llano's vol van de meest gevaarlijke

visschen. Daaronder noemen we vooreerst een soort van rog, die aan den

staart een 0.3 M. langen doren heeft, waarmede hij hoogst pijnlijke wonden

toebrengen kan ; verder een paijara, die in zijn bovenkaak een paar angels

heeft, niet ongelijk aan die van een ratelslang ; de sidderaal {(lymnotus),

wanneer men deze althans onder de visschen wil rangschikken en eindelijk

de gevaarlijkste van allen, de carihe. In gedaante, niet in kleur, komt

hij ongeveer overeen met een gewonen goudvisch ; alleen heeft hij een af-

schuwelijken, dikken kop, terwijl de onderkaak een weinig bij de bovenkaak

vooruit steekt. Met zijn driehoekige, zaagvormige tanden snijdt hij zelfs

koperdraad door. De tanden zijn op de zelfde wijze in zijn kaken geplaatst

als by den haai en even als het laatstgenoemde dier wordt hij aangetrokken

door den reuk van het bloed. Zelfs de gepantserde krokodil is niet veilig

tegen deze plaag der Venezolaansche wateren. Wanneer namelijk de kro-

kodillen onderling vechten en een daarvan wordt verwond, zoodat er bloed

vloeit, dan zet de caribe zich terstond vast in de wond en vreet zich

steeds dieper in.

In de wateren van den Orinoco komen inderdaad wezenlijke krokodillen
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voor, maar die van de Portuguesa zijn niet zoo kwaadaardig en brutaal

als die, welke in de overige stroomen der llano's worden aangetrofien.

Daar buizen ook de groote waterslangen of anaconden, die niet alleen

kleinere dieren, zooals reeën en kalveren, maar zelfs de grootste stieren

te lijf gaan.

Een andere plaag der llano's zijn de wilde zwijnen, die oorspronkelijk van

tamme Europeesche varkens afkomstig zijn. Zij wroeten 'de weidevelden

om en waar zij hun leger vormen, daar verdwijnt sjjoedig het voedzame

gras, om voor allerhande onkruid plaats te maken.

Onder de verscheurende dieren is de tijger het meest gevreesde. Die

naam geeft men, zeer ten onrechte, aan den Jaguar {Felis onza), die,

wanneer hij volwassen is, van den snuit tot den staart, 2 M. lang is. Eigen-

lijke tijgers vindt men in Amerika niet. De huid van den jaguar is ook

niet gestreept, maar gevlekt.

Nog moeten onder de zeer onaangename, lastige dieren vermeld worden

de talrijke vliegen , die maken , dat de reiziger geen geruste nacht

heeft. Bovendien vindt men op de oevers van den Apura een der lastig-

ste muskietensoorten. De puUonen toch dringen met hun angels door

dekens en kleederen henen. Gelukkig verdwijnen zij omstreeks midder-

nacht en laten dan het veld ruim voor hun veel minder lastige stamver-

wanten, de zancuden. i

De llano's strekken zich uit tot aan het woudgebied van den Orinoco,

de hoofdrivier van Venezuela, die te zamen met zijn linker-zijrivier, de

Meia, een even grootschen als belangrijken waterweg vormt, die van de

Cordillera's van Columbia tot aan den Atlantischen Oceaan, door stoom-

booten en zeilschepen bevaren kan worden.

De Orinoco ontspringt in het nog onbekende bergstelsel van de schoone

Siërra Parhne. Nog geen Europeaan heeft zijn bronnen gezien. Zgn

eerste bekende rechter-zijrivier is de aan watervallen en stroomversnellingen

zoo rijke Rio Padamo. Van de plaats, waar deze rivier er in uitloopt,

tot aan het plaatsje San Fernando de Atabapo, loopt de Orinoco onge-

veer in een richting van zuid-oost naar noord-west. Beneden Esmeralda,

loopt van uit den Orinoco, een breede, bevaarbare rivier — de bekende

Cassiquiare — naar den Rio Negro, een linker-zijrivier van den Maranon.

Daardoor wordt dus het bekken van den Orinoco met dat van den Ama-

zone in verbinding gebracht.

Bij San Fernando de Atabapo, waar de in de Columbiaansche Andes

ontspringende Rio Guaviari zich in den Orinoco ontlast, verandert de rich-

ting van den stroom in een geheel noordelijke en daar, waar de Apura

er in uitstroomt wordt zij oostelijk. Wat we reeds opmerkten bij den

Missisippi, dat namelijk de jongere opheffingen van den bodem de rivieren

1. Don Ranion Paez. Wild scènes in Soiuh America or life in llie llano's of Venezuela. New-

york. 1863. 80. 2 edil.
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naar de oudere bergformaties opdringen, zien we hier weder, daar de

Orinoco van de Andes naar het Parirne-gebergte opgeschoven werd. Want

werkelijk stroomt deze zoo buitengewoon merkwaardige rivier, in een

grooten boog, om den voet van die grondverhefEng van Guyana, die op onze

kaarten onder den naam van Siërra Parime voorkomt.

Tusschen San - Femando de Atabapo en de monding van den Apura

welk deel varf den stroom men als zijn middenloop beschouwen kan, ont-

vangt de Orinoco van uit het westen meer dan een dozijn zeer aanzienlijke

wateraderen, terwijl van uit het oosten slechts onbeduidende rivieren toe-

stroomen. ^ In dit gedeelte van den stroom liggen de beroemde water-

vallen van Maypures en Atut^es, mede bekend door de prachtige beschrij-

ving, die A. von Humboldt daarvan gegeven heeft. Zij zijn verreweg de

belangrijkste onder de groote menigte van kleine watervallen, die overigens

een karakteristiek kenmerk zijn van bijna alle stroomen in het noordelijk

deel van Zuid-Araerika.

Onder deze westelijke zijrivieren van den Orinoco zijn het meest van

beteekenis de Rio Meta en de Rio Apura. De laatste is wel is waar

slechts een steppenrivier, maar door haar rijkdom aan water, roept zij het

beeld van den Mississippi voor den geest terug.

De op dit punt beginnende benedenloop van den Orinoco beschrgft

een reiziger van den nieuweren tijd met de volgende woorden : »Ter

rechter- en linkerzijde lagen, op tamelijk grooten afstand, de lage oevers

van den hier zeer breeden Apura. Voor ons strekte zich de machtige

stroom uit,, golvend als een zee en alleen heel in de verte begrensd door

een zwarte strook, waarboven zich een paar heuvels verhieven."

De oevers van den Orinoco, die hier en daar groote bochten vormen,

zijn getooid met prachtige boomen, die aan beide zijden de rivier tot op

een aanmerkelijke breedte overschaduwen. Gedurende den regentijd stijgt

het water, overstroomt het woud en woelt de bovenste wortels der boomen

bloot. Onder het zware, prachtige loofdak, schitteren overal de .dikke en

lederachtige bladeren van die gewassen, die alleen gedijen onder den hel-

deren hemel der tropische landen. Nooit veiliezen die heerlijke blader-

kroonen dat frissche en krachtige voorkomen, dat onze noordelijke bosschen

eigenlijk alleen gedurende de lente vertoonen. En die dichte schaduwen

vormen, in verbinding met de daartusschen voorkomende lichtpartijen, hier

en daar kleurschakeeringen, die men niet moede wordt te bewonderen.

Tallooze lianen slingeren zich langs de stammen en takken naar boven en

vormen een zoo dichten levenden muur, dat geen oog er door henen kan

dringen en die niet zelden versierd is door een tal van bloemen, die in de

heerlijkste kleurenpracht schitteren. Op sommige punten treft men loof-

daken aan, zoo schoon en regelmatig, dat de meest bekwame kunstenaar

het de natuur niet verbeteren zou. ^

Toch ti'eden de wouden van den Orinoco eerst daar in volle kracht en

schoonheid op, waar de moerassige delta van den stroom begint. ^ De Orinoco

vormt namelijk een delta en bovendien heeft het slib, dat de stroom

1. O. Peschel, Neiie Problenie der veijjl. F.rdk. S. i44—145.

2. Aublaiul. 1863. No. 50. S. 1177.

3. Aiislaiid. IS09 No. 50. S 714
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mede voert een zwaren dam voor de monding doen ontstaan. Over

die zandbank moeten de schepen zich henen werken, om onder de vele

mondingen van den stroom de eenige te vinden, die bevaarbaar is.

In dit delta-gebied van den Orinoco loopt de vloedgolf van den oceaan

tot Angostura toe, terwijl de stroom zoet water in zee voert, zoodat het

watpr van de rivier, dat op ondiepe plaatsen een melkwit voorkomen heeft,

duidelijk afsteekt bg de indigo-blauwe kleur van de baren van den oceaan.

HET AMAZONE-GEBIED,

Als van zelve gaan we van het stroomgebied van den Orinoco over in

dat van den Amazone-stroom, de machtigste rivier der geheele aarde, door

de inboorlingen Paranaringa of Giiiena genoemd.

De groote vlakte, die deze belangrijke stroom doorloopt, kan verdeeld

worden in drie afdeelingen, waarvan elk een eigendommelijk karakter bezit.

De eerste dezer afdeelingen vormt het delta-gebied van den stroom.

De tweede, die eene lengte van 320, bij eene breedte v&n 100—130 km.

heeft, zou men het gebied van den middenloop, de derde dat van den

bovenloop kunnen noemen.

Het deltagebied verheft zich slechts weinig boven den zeespiegel en wordt

doorsneden door een aantal kleine zijrivieren. Deze vormen een menigte

kanalen, die dicht begroeid zijn met mangrove-bjssehen (Khizophora man-

gle L.). Weken lang kan men op deze stille, smalle kanalen rondvaren,

in een met palmbladeren overdekte kano, zonder andere sporen van men-

schelijke bewoners aan te treffen, dan eenige weinige ellendige en verla-

ten hutten, die den londzwervenden jagers slechts tijdelijk een armelijke

schuilplaats bieden.

Het daarop volgend gebied, meer stroom-opwaarts, wordt gekarakteri-

seerd door uitgestrekte prairiën, vol van de schoonste bloemen en waarin

fraaie groepen van boomen een aangename afwisseling brengen.

Deze schilderachtige streek verlatende, beti'eedt men de oneindige bosch-

rijke vlakte langs den bovenloop, die bij de inboorlingen den naam draagt

van Sollmoes.

Over een afstand van meer dan 382 8 km. stroomt deze machtige rivier

op Braziliaansch gebied en nog 1980 km. hooger op, op Peruviaansch ge-

bied, blijft zij voor stoomschepen bevaarbaar, terwijl ze een tal van aanzien-

lijke zijrivieren opneemt, zooals de Napo, de Morona en de Pastaza, op

den linker-, de Ucuijali en de Huallaga, op den rechter oever. Al die
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stroomen kunnen met stoomschepen bevaren worden tot aan de eerste wa-

tervallen in het Andes-gebei'gte en daardoor worden de ten oosten van de

Andes-keten gelegen gebieden van Peru en Ecuador in verbinding gebracht

met den Atlantischen Oceaan. Eveneens zijn vele der 19 belangrijke zij-

rivieren, die de Amazone op Braziliaanschen bodem opneemt, voor stoom-

schepen bevaarbaar, zoodat alleen in den laatstgenoemden staat hot voor de

stoomvaart toegankelijk gebied een oppervlakte heeft van niet minder dan

48517 km.

Onder de zijrivieren van den Amazone zijn er eenige, die belangrijk ge-

noeg zijn, om ze met een paar woorden afzonderlijk te bespreken. De van

uit het Zuiden komende rechter-zijrivieren zijn natuurlijk des te belangrij-

ker, dewijl zij verkeerswegen vormen voor het binnenland van Brazilië, vooral

voor de provinciën Goyaz en Matto GrossOi die op betrekkelijk geringen

afstand van Rio de Janeiro liggen, dat als het centraal verkeerpunt van

deze streken beschouwd kan worden.

In de eerste plaats moet onder deze zijrivieren de Tocantins genoemd

worden, die zich beneden de stad Pm-a ontlast in den Rio Para, de zui-

delijke mond van den Amazone. Eigenlijk is de Tocantins geen zijrivier

van den Amazone, maar vormt een stroomstelsel op zich zelve. Hij heeft

zijn bronnen in het hart der provincie Goyaz en doorstroomt Gran Para.

De stroomversnellingen en watervallen, die in deze rivier voorkomen, schij-

nen met betrekkelijk geringe moeite uit den weg geruimd te kunnen wor-

den en dan zou de geheele stroom, zelfs voor stoomschepen met den grootsten

diepgang, bevaarbaar zijn.

De belangrijkste zijrivier van den Tocantins vormt de Araguay, die in

het jaar 1864 nader onderzocht geworden is. Deze rivier ontspringt op

ongeveer 18° Z. B., op den Siërra GayajM, vormt dan de grenzen tusschen

de provinciën Matto Grosso en Gojaz en loopt in een richting van Zuid

naar ISToord, door een buitengewoon vruchtbaar, doch schaarsch bevolkt ge-

bied. Na een loop, tweemaal zoo lang als dien van den Eijn, vereenigt

zij zich op 6° Z. B. met den Tocantins.

Dr. José Vierra Conto de Magelhaês bevoer den Araguay over eene lengte

van omstreeks 2225 km., waarbij hij met eindelooze moeite en zwarigheden

te kampen had. Hij kwam echter tot de ontdekking, dat deze hoogst be-

langrijke stroom over zijn geheele lengte even goed bevaarbaar is als de

benedenloop van den Tocantins.

Wel is waar wat minder groot, maar toch nog belangrijk is de Tapajoz

of Arinos, die op de noordelijke helling van de Campos dos Parecis ont-

springt en na een loop van 1780 km., bij Santarem, in den Amazone
uitstroomt. In de bovenste helft van zijn loop ontvangt hij talrijke zijri-

vieren. Overigens is zijn stroombekken nog slechts weinig bekend.

De belangrijkste van alle zijrivieren van den Amazone-stroom is intus-

schen ongetwijfeld de machtige Madeira, die zich een weinig lager dan de

uit het noorden komende Rio Negro in den hoofdstroom ontlast. Zijn ge-

heele stroomlengte bedraagt 2520 km. Reeds vroeger werd zijn bovenloop

onderzocht door den Franschen schilder Biard, maar veel nauwkeuriger

kennen wij tegenwoordig nog zijn benedenloop, dank zij de nasporingen

van de heeren Keiler en Leudnger. De Madeira ontstaat ait drie bron-
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rivieren : de Giiapare-Itenes, de Mcmiore en de Beni, die een buitenge-

woon vruchtbaar gebied in Bolivia doorloopen. In den bovenloop, tot bij

San Antonio, heeft zij een groote menigte van klippen en w^atervallen,

maar daar beneden is zij flink bevaarbaar.

De eerstvolgende belangrijke zijrivier is de Parus. In breedte en diepte

staat deze stroom ten achter bij den Eio Negro en den Madeira, maar hij

wint het van den Xingu en doet waarschijnlijk voor den Tapajoz niet

onder. Ook zijn zijrivier, de Aquiry, is een belangrijke stroom.

De laatste rechter zijrivier van den Amazone, op Braziliaanschen bodem,

is de Juriia, die echter veel kleiner is dan de Purus, maar overigens veel

overeenkomst heeft met dezen stroom.

Ten noorden van den Amazone heeft zeker de Rio Negro, te zamen

met zijn zijrivier, den Rio Bra^ico, het grootste stroomgebied. Zooals we

weten, staat deze rivier, door middel van de Cassiquiare, in verbinding met

den Orinoco. Tot dusver heeft die verbinding nog niet veel belangrijkheid,

daar alleen de Indianen er bij hun handel gebruik van maken.

In de laatste jaren heeft men herhaaldelijk krachtige pogingen aange-

wend, om op den Maranon en zijn zijrivieren, voor zoover deze wateren op

Peruviaansch gebied stroomen, een stoomvaart in het leven te roepen.

In Peru — en wel bij den Cerro de Pasco — liggen de bronnen van

den reuzenstroom. Tusschen de westelijke en middelste keten van de

Peruviaansche Andes ontstaat de Maranon uit de samenvloeiing van de

Aguamiras en de Cliavinello of Tunguragua, welke laatste uit het be}-g-

meer Lauracocha te voorschijn komt. Gedurende langen tijd beweegt zich

de stroom in een nauw en diep dal van de Andes, vervolgens neemt hij

een oostelijke richting aan en breekt reeds als een machtige stroom door

de dertien pongos of poorten der' Cordillera's, waarvan de laatste, de

Pongo de Manseriche, op 4° 38' 3V Z. B. en 77" 27' W. L. gevonden

wordt. De laatste stroomversnelling wordt veroorzaakt door de groote hin-

derpaal in den Boven-Maranon, waar de rivier zich een weg moet banen

door het centraal gebergte der Andes. Hier stroomt het water tusschen

ontzaglijk hooge en steile rotsen door, die getooid zijn met een weelde-

rigen plantengroei. Die stroomversnelling strekt zich uit over een lengte

van 10 km. De breedte van de bedding bedraagt niet meer dan 46 M. en

de stroom wringt er zich met tal van bochten door henen, met een snel-

heid van 16 kin. in het uur. Over dat gedeelte van zijn gebied, dat op

Peruviaanschen bodera ligt, hebben eerst de nasporingen der laatste jaren

wat meerder licht verspreid.

De eerste belangrijke stroom, die zich in den Maranon ontlast, nadat

deze de stroomversnelling van Manseriche gevormd heeft, is de Morona.

Deze rivier ontspringt in Ecuador, op de oostelijke helling, van de hoofd-

keten der Andes en vereenigt zich met den Maranon op den linkeroe /er.

Deze zijrivier is zeer rijk aan water en goed bevaarbaar. Zij doorloopt een

vruchtbaar gebied en langs bare oevers vindt men een aantal goud-

wasscherijen.

De volgende zijrivier, die zich eveneens op den linkeroever met den

Maranon vereenigt, is de Pastazza. Deze ontlast zich in den hoofdstroom

op 4° 53' 30'^ Z,B. en 76" 20' W.L. v. Gr.
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Op den rechter-oever voert de Huallaga, op 4° 56' Z.B. en 75'o 34'

50" W.L., zijn wateren den Amazone toe. Door de kracht, waarmede hij

er in stroomt, dwong hij zelfs den hoofdsti'oom van richting te verande-

ren. De Huallaga ontspringt, evenals de Amazone, in de zilverhoudende

bergen van Cerro de Pasco, op 10*^ Z. B. en 75" 45' W.L, en loopt in een

richting van west naar oost, door het departement Huanaco. Op 9^ 55'

Z. B. en 75*^ 32' W.L. stroomt hij vooi'bij het dorp Mufia, aan den voet

van het gebergte gelegen en maakt hier een plotselinge wending naar het

noorden, waarna hij zich in den Maranon ontlast. Aan beide zijden ont-

vangt hij een tal van kleine zijrivieren en nadat hij bij Salto de Aguirrc-

door de oostelijke Andesketen heengebroken is, overdekt hij de Pampa del

Sacramento met een netwerk van wateraderen

Iets beneden de monding van den Huallaga, niet ver van het dorp

San Regis, ontvangt de Maranon, op den linker-oever, het water van den

Tigreyacu. Dat water heeft een donkere kleur. De rivier stroomt door een

vruchtbaar landschap, dat bewoond wordt door stammen, die op een hoog

standpunt van verstandelijke ontwikkeling staan. Toch heeft men de be-

vaarbaarheid nog niet onderzocht, ja zelfs de ligging van de monding is

nog niet met juistheid bepaald.

De zeer belangrijke Ucuyali vereenigt zich met den Maranon op 4^31'

30" Z.B. en 73" 24' '25" W.L. v. G. Hij stroomt er op den rechteroever

in en is door grootte en rijkdom aan water een waardig mededinger van

den hoofdstroom. Hij ontspringt op 10» 41' Z.B. en 73" 14' W.L. uit de

vereeniging van den Tamho en den Uruhamba of Bilcamayu. Deze beide

bronrivieren van den Ucuyali zijn zoo belangrijk, dat wij ze kort bespreken

zullen.

De Tambo is, in weerwil van zijn zeer groote stroomsnelheid, die even-

wel gedurende het droge jaargetijde aanmerkelijk geringer is, goed bevaar-

baar voor stoomschepen. Die stroomsnelheid bedraagt anders, wanneer de

rivier vol water is, 12 km. per uur. Aan den mond is het land vlak, maar

op een afstand van 16 km. vandaar, verheft zich een reeks van heuvelen

en rotsen, die 45 M. hoog zijn. Het klimaat in deze streken is gezond en

aangenaam. De hoogste temperatuur is 29.3", de laagste 24.7". Op 10"

58' Z.B. en 76" 26' 30" W.L. neemt de Tambo de Muyupu op, welks

water een groene kleur heeft en 15" warmer is dan dat van den Tambo.

Hier verliest laatstgenoemde rivier haar naam, om dien van Ene aan te

nemen. Op een afstand van 150 km. van de plaats, waar de Muyupu

uitmondt, ligt een stroomversnelling van den Tambo, die tusschen 600 M.

hooge rotswanden is ingesloten. Hierdoor wordt de rivier onbevaarbaar

gemaakt. Twee km. hooger op loopt een keten van rotsen dwars door

het bed der rivier henen en doet een waterval ontstaan, waarvan het ge-

bulder vergeleken kan worden met dat van den Niagara. Die waterval ligt

48 km. beneden de monding van de Perene. Laatstgenoemde stroom ont-

staat weder uit de vereeniging van twee andere : de Chanchamayu en de

lulumayti. De Chanchamayu stroomt in een richting van west- zuid -west

naar oost-noord-oost, terwijl de richting van de Tulumayu van west-

noord-west naar oost-zuid-oost is. Nadat beiden zich vereenigd hebben,

neemt de aldus gevormde stroom den naam van Perene aan, stroomt in
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oostelijke richting voort en na een belangrijken toevoer van water ontvan-

gen te hebben van een aantal zijrivieren, waaronder de Paucartaryibo en

Pangoa de gewichtigste zijn, vereenigt hij zich met de Ene. Uit een met

dat doel ingesteld onderzoek bleek het, dat de Perene over het grootste

gedeelte van zijn loop bevaarbaar is, doch watervallen verhinderen een

handelsverbinding met den Ucuyali. Zijn stroomgebied, dat den naam draagt

van Gran Pajonal, is bedekt met zware, oorspronkelijke wouden en bevat

veel goud en ijzer.

De -tweede bronrivier van den Ucuyali, de Urubambu of Vilcamaiju,

ontspringt in het zuidelijk deel van het departement Cuzco, uit een ri-

viertje op de westelijke helling van het gebergte van Vieanota, op 14"

32' Z.B. en 70" 5l' W.L. Dat meer ligt op een hoogte van 4365 M.

boven den spiegel der zee. Vandaar stroomt de rivier eerst in een zuid-

zuid-oostelijke, daarna in een noord-noord-westelijke richting door het

schilderachtige dal Yucaij, het geliefkoosde verblijf der Inca's, waar men

nog heden ten dage de ruïnen van Ollaïitay-Tamho vindt. Vervolgens

wendt zij zich naar het noorden, doorloopt het dal Santa Ana en vormt

dan, zooals we zeiden, met den Tambo. de Ucuyali. De Urubamba is ge-

bleken bevaarbaar te zijn tot Maijniqite. Beneden Yllapani ontvangt hij

een aantal zgrivieren. Een daarvan, de Paucartamho, kan over een zekere

lengte door stoomschepen bevaren worden. De geheele streek, die het ge-

bied van dezen stroom vormt, is vruchtbaar en boschrijk.

De belangrijkste zijrivier van de Ucuyali is de Pacliitea. Deze rivier,

die op sommige punten stroomversnellingen heeft, ontstaat ook weer uit

de samenvloeiing van twee andere : de Picliis en de Pulcaza. De laatst-

genoemde ontspringt in de Cerros de la Sal en neemt, op 9*^ 56' Z.B. en

740 49' W.L., de onbevaarbare Maijru op. Op het vereenigingspunt ligt

het dorp Puerto Prado, dicht bij de stad Huanaco. Laatstgenoemde stad,

die op 9" 55' Z.B, en 75" 49' W.L. gelegen is, vormt in de richting van

Lima, het verst verwijderde punt van het Amazone-dal, dat door stoom-

schepen bereikt wordt.

Ook de Pozuzu^ die de Huancabamba opneemt, is ten gevolge van zijn

ontzaglijk groote stroomsnelheid, niet bevaarbaar.

De tweede bronrivier der Pachitea, de Pechis, schijnt haar bronnen te

hebben in de Cordillera de la Sal en men beweert, dat zij voor een deel

bevaarbaar is.

De Pachitea stroomt in een noordelijke richting en maakt in den beginne

een groot aantal bochten. Een weinig boven haar uitmonding, wendt de

rivier zich plotseling naar het oosten en op 8" 47' Z.B. en 74" 74', O''

W.L. vereenigt zij zich met den Ucuyali.

Een weinig beneden de monding van laatstgenoemde rivier stroomt de

ISapo^ op den linkeroever, in den Maranon. Deze rivier ontspringtan Ecuador,

op de oostelijke helling van den Cotopaxi, Het is een groote stroom en

zijn stroomsnelheid is zoo gering, dat men hem bijna voor een stilstaand

water zou kunnen houden. Hij stroomt door het vermaarde gebied, dat

het eerst bezocht werd door Gonzalo Pizarro en zijn luitenant Orellana. Langs

zijn oevers, die door vreedzame stammen worden bewoond, vindt men een

aantal goudwasscherijen. Dat de Napo voor stoomschepen bevaarbaar is,
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mag gerust aangenomen worden. Tot dusverre heeft echter nog geen on-

derzoek naar deze rivier plaats gehad.

De Yavari is de laatste rivier van beteekenis, die in den Maranon vloeit,

op Peruviaansch gebied. Zijn mond ligt op den rechteroever, op4^19'Z. B.

en 74" 4' W. L. tegenover het Braziliaansehe station Tabatinga, op de

grens van Brazilië en Peru. De loop van deze rivier was tot 186G onbe-

kend. Hoogstwaarscbijnljjk ontspringt zij in de Cerros de Cauchaguaijo,

ten zuiden van het dorp Sarayacu. Zij stroomt bijna evenwijdig met den-

Maranon en vormt aan de linkerzijde de Yavaismo of Yavari-Mirim.

De Yavari is een tamelijk groote stroom en ontvangt aan den linkeroever

de Galvez, .aan den rechteroever de Paysandu. Wel heeft deze rivier

een aantal bochten, maar toch is zij, over eene groote uitgestrektheid,

voor stoomschepen bevaarbaar. Haar oevers zijn uiterst vruchtbaar en met

oorspronkelijke wouden bedekt.

Het stroomgebied van den Amazone en zijn zijrivieren, bekend onder den

naam van Region Tms-Andina, werd, in weerwil van zijn ongelooflijken

rijkdom aan voortbrengselen uit het plantenrijk, nimmer door de Spanjaar-

den in bezit genomen. ïot het einde der vorige eeuw bleef een groot

deel in het bezit der Indianen. Eerst in 1853 richtte de republiek Peru

hare opmerkzaamheid cp de Montaiïa. ^

Alles wat men hoort en ziet van de uitgestrektheid van den Amazone

en zijne zijrivieren, is niet in staat om een juist denkbeeld te geven van

de onmetelijkheid van het geheel. Maanden lang moet men op zijn wate-

ren omdoolen, om te begrijpen, hoe zijn water over den geheelen omtrek

heerschappij voert. Het labyrinth van water, dat hij met zijn talrijke zij-

rivieren vormt, is niet zoozeer een net van stroomen, als wel een door

land doorsneden zoetwater- oceaan. Meestal vormt het land slechts een

archipel van grootere en kleinere eilanden.

In werkelijkheid is het dal van den Amazone één groot waterbekken.

Als men dit in het oog houdt, zal men er zich ook niet over verwonderen,

dat er veel meer dierlijk leven gevonden wordt in zijn wateren, dan in de

wouden, die op zijn oevers groeien. Dat neemt evenwel niet weg, dat dit

woudgebied, ook ten opzichte van het dierlijk leven, even eigenaardig is

als ten opzichte van de plantenwereld, die er zich ontwikkelt. Dat ondoor-

dringbaar, maagdelijk woud, ongeschikt als verblijfplaats voor menschen,

vertoont een tal van zonderlinge verschijnselen. Vooral opvallend is het

hoe de planten hier langzamerhand al de eigenschappen van slingerplanten

hebben aangenomen, hoe de dieren hier de geschiktheid om te klimmen

hebben verkregen. Men merkt dat op bij een aantal plantensoorten, die

oorspronkelijk volstrekt geen slingerplanten zijn. Hieronder noemen we

slechts de leguminosen, guttifeeren, bignoniaceën en articeën. Men vindt

zelfs een soort van palmboom, die de eigenschappen van een klimplant

heeft aangenomen. Deze draagt in de Tupi-taal den naam van jacUara.

Die boomen, welke niet klimmen, verheffen zich tot eene verbazingwek-

kende hoogte. Hun loofdaken, die steeds in elkander gegroeid en tot een

groot geheel geworden zijn, beginnen eerst op een grooten afstand boven

1, Jiiaii Salaven y. Navijjalioii of the Upper Amazon and ils Peruvian Iribularies. Loiuloiier

Occdii Ilijjliways. Oclober. 1S73. p. 2G5—271.
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den bodem. Sommige boomsLammen slingeren zich zelfs om andere henen.

.

En zooals we reeds zeiden, het zelfde verschijnsel, dat we bij de planten

opmerken, biedt ook de dierenwereld aan. Vooraf echter zij gezegd, dat

in deze oorspronkelijke wouden, de fauna veel minder talrijk is en veel

minder verscheidenheid oplevert, dan men oppervlakkig meenen zou. Men

vindt hier een zeker aantal zoogdieren, vogels en reptiliën. Zij ontvluchten

steeds de menschen, voor wie ze groote vrees koesteren. In dit gebied,

dat overal met zware bosscheu bezet is, komen de dieren slechts op Bnkele

punten in groote menigte voor. Geheel Brazilië is over het algemeen arm

aan zoogdieren en die, welke men er nog vindt, zijn klein van gestalte.

En verreweg het meerendeel van de zoogdieren leven in Brazilië op de

boomen. Dat is b. v. het geval met alle apensoorten, niet alleen in Brazilië,

maar in geheel Zuid-Amerika. Men vindt geen enkele familie, die, zoo als

de babuoinen van de Oude Wereld, op den grond leven.

Ook de kruipende dieren en insecten zijn in de oorspronkelijke wouden

niet zoo talrijk, als men denken zou. Ofschoon er enkele punten zijn,

waar giftige reptiliën in grooten getale voorkomen, is dit toch lang niet

overal het geval en de meeste kruipende dieren zijn ook hier niet giftig. De

leelijke sucurugu oi wnterhoa (Eioiectes murines) is veel gevaai-lijker dan de

woudslangen, met uitzondering van de iararaca [Craspedocephalus atrox).

Niet zelden valt hij zelfs menschen aan. Gedurende den regentijd zijn de

boa's zoo talrijk, dat het zelfs voorkomt, dat enkele exemplaren gedood

worden in de straten van Para.

Tot de merkwaardigste slangensoorten behoort de ringslang, die in de

onderste gangen van de Souba-mieren leeft.

De muskieten zijn in deze bosschen gewoonlijk niet zeer talrijk.

Het ontbreken- van deze vreeslijke plaag der tropische landen^ de ver-

scheidenheid van vormen, vooral in de plantenwereld , de betrekkelijke

frischheid der lucht, de heerlijke schaduwen, de diepe stilte, de onbegrensd-

heid van het geheel, dat alles geeft aan dezen onmetelijken natuurtempel

een eigenaardige bekoorlijkheid.

HET BINNENLAND VAN BRAZILIË.

De topografie van de groote oppervlakte, die door het keizerrijk Brazilië

wordt ingenomen, is jammer genoeg nog zeer onvolledig bekend. In het

binnenland zijn er nog vele streken, die nimmer betreden werden door den

voet van een blanke, laat staan een natuuronderzoeker. Intusschen is er

ook hier in de laatste tientallen van jaren veel gedaan. Vooral ten opzichte
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van het stroomgebied van den bovenloop der Amazone-rivier, is, zooals

v^e hierboven zagen, onze kennis belangrijk vooruitgegaan. Veel minder

is dit het geval met de in het binnenland gelegen provinciën Malto Grosso,

Goyaz en Bfinas Geraes, ofschoon de laatste, wegens haar grooten rijkdom

aan mineralen, reeds vroeger het voorwerp van meer nauwkeurige onder-

zoekingen was.

In algemeene trekken kan men de grondgesteldbeid van het Braziliaan-

sche rijk aldus beschrijven. In het noordelijk en zuidelijk deel van het

land strekken zich groöte vlakten uit, het binnenland daarentegen is groo-

tendeels bergachtig of bestaat uit groote hoogvlakten, die bergruggen dra-

gen, welke zich in alle richtingen uitstrekken. Hier en daar worden die

grondverhefEngen door dalen en inzinkingen afgewisseld.

Onder de bergketenen zijn er drie, die een afzonderlijke vermelding ver-

dienen : de Serra do Mar, de Serra Mantiqueim en de Serra dos Ver-

tentes. Alle drie loopen bijna evenwijdig aan elkander, in een richting

van Noord naar Zuid, terwijl de eerstgenoemde, die ook wel den naam

draagt van Serra Maritima, het dichtst bij den Atlantischen Oceaan gelegen is.

Op de oostelijke hellingen van deze bergruggen ontspringen een aantal

stroomen, die zich allen in den Atlantischen Oceaan ontlasten. In verge-

lijking met de machtige wateraderen, die het binnenland van Brazilië door

snijden, mogen we die kustrivieren onbeduidende stroomen noemen, ofschoon

er toch nog velen onder zijn, zooals de Rio Doce, de Rio de Behnonte, de Con-

tas en anderen, die ten opzichte van hun watervoorraad, met de grootste

sti'oomen van Europa kunnen wedijveren.

Ten westen van de Serra do Mar, die nog een tal van andere namen

draagt, ligt het voornaamste gebergte van Brazilië, de Serra Mantiqueira,

die op 21" 30' Z. B. den naam van Serro do Espmhaco aanneemt. In

de Serra Mantiqueira vinden we de hoogste toppen van Brazilië, zooals de

Pico dos Orga.os (Orgelpiek) de Marro de Papagaio en de Juruoca, top-

pen, die zich tot een hoogte van meer dan 2500 M. verheffen. Voor het

hoogste gebergte van Brazilië gaat dat van Itatiaia door, dat een gemid-

delde hoogte heeft van 2714, volgens anderen zelfs van 3140 M. De

toppen der Serra do Espinha^o zijn zelden hooger dan 1850 M., terwijl de

jiassen in den regel op een hoogte van 970 M. gelegen zijn. De weste-

lijke helling van deze hoofdketen daalt af in het dalbekken van den Rio

San Francisco, die onder de drie groote stroomstelsels van Brazilië den

derden rang inneemt.

Ten westen van dezen grooten stroom strekt zich het derde der genoemde

gebergten uit. Het heeft te gelijk de grootste uitgestrektheid en de ge-

ringste verheffing, loopt van Ceara, een aan de noordkust gelegen pro-

vincie, tot aan de grenzen van Matto Grosso en scheidt het bekken van den

Amazone van dat van den la Plata. Dit westelijk bergland schijnt nergens

een geringere hoogte te hebben dan 650 M. Onder de bergketenen, die

daar over henen loopen, noemen wij den Serra Geral. De Serra dos Ver-

terdes is die keten, die de waterscheiding vormt tusschen de rivieren, die

naar het noorden en die, welke naar het zuiden stroomen.

Van deze drie hoofdgebergten loopen een aantal vertakkingen uit en

allen te zamen vormen het Braziliaansche bergland, dat volstrekt geen sa-
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menhang heeft met de overige grondverheSSngen van Zuid-Amerika. Aan

alle zijden is het öf door de zee, óf door grcote vlakten begrensd. De

laatsten scheiden het zoowel van de hooge Cordillera's in het westen, als

van het Parime-gebergte in het noorden, dat op sommige punten op de

grens van Brazilië loopt.

Dat groote gebied, dat nauwelijks voor één vijfde door werkelijke bergen

ingenomen wordt, kan men onderscheiden in de volgende onderdeelen :

het bergland, het ten noorden daarvan gelegen heuvelland, de noordelijke

vlakte, de vlakten van den Parana en de zuidelijke vlakten.

Eigenlijke woestijnen vindt men hier niet. Wel draagt een groote land-

streek den naam van Sert&o, d. i. dor land, maar volgens het spraakgebruik

in Brazilië verstaat men daaronder een dicht woud. Alleen daar waar het

bergland overgaat in de vlakten van den Amazone, in het brongebied van

den Tapajoz, vindt men een uitgestrekt gebied, dat het karakter van een

zandwoestijn draagt. Die landstreek, welke aan de zuidzijde begrensd wordt

door den Serra dos Parecis, draagt den naam van Campos dos Parecis.

Die campos bestaan uit lange, evenwijdige ruggen van los zand, door

vlakke inzinkingen van elkander gescheiden. Men vindt er slechts zeer

weinig bronnen en de plantengroei ontbreekt er geheel en al.

In het heuvelgebied van den Atlantischen Oceaan wordt de bodem ge-

vormd door een laag roode klei, met zand vermengd, terwijl men in de

inzinkingen meestal teelaarde aantreft. Deze zijn dus alleen maar geschikt

voor bebouwing. Slechts in de diepere voren groeien groote boomen, terwijl

de heuvels bijna geen plantengroei vertoonen.

Komt men daarentegen dichter bij de kust, dan zijn de heuvels met

groote, zware boomen begroeid en waar de grond slechts in gebruik ge-

nomen is, levert hij hier een ongelooflijke menigte tropische producten.

Ook het noordelijke gebied, dat zich van de monding van den Rio San

Francisco tot aan den Eio Para uitstrekt, is in de kuststreken meestal

vruchtbaar, doch heeft op vele punten gebrek aan besproeiing. De hoo-

gere streken zijn met bosschen bezet en op sommige punten langs de ri-

vieren wordt landbouw gedreven, die hier de gewone tropische voortbreng-

selen oplevert. Groote streken zijn intusschen met lang gras en ver-

schrompelde boomen begroeid. Op de berghellingen weiden talrijke kudden.

Wat we gezegd hebben omtrent het gebied langs de oevers van den

Maranon gaat niet door voor het groote gebied der maagdelijke wouden,

die zich onafgebroken uitstrekken over duizenden vierkante kilometers. Van

de rivier af loopt het land langzamerhand op en wordt al spoedig heuvel-

achtig. De waterplanten, met haar lange en breede bladeren, verdwijnen.

Het kreupelhout komt minder veelvuldig voor, maar daarentegen staan de

boomen dichter bij elkander. Over het algemeen zijn deze boomen niet

zoo buitengemeen dik, maar opvallend is de groote hoogte, waartoe zich de

stammen verheffen, alvorens er een enkele tak aan ontspruit. In dat op-

zicht treft men hier en daar reusachtige exemplaren aan. Van dergelijke

boomen kan binnen een bepaalde ruimte maar een enkele groeien, tei'wijl

er in dien omtrek alleen plaats overblijft voor veel nederiger exemplaren.

Alle reizigers spx'eken herhaaldelijk over de huiveringwekkende stilte dier

oorspronkelijke wouden. En die indruk wordt door een verlengd verblijf
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werkelijk meer en meer bevestigd. Het toch reeds zeldzame gezang van

vogels heeft iets melancholisch, iets geheimzinnigs en is meer geschikt om
het gevoel van eenzaamheid te versterken, dan om op te wekken of vroolijk

te stemmen. Soms wordt de doodehjke stilte eensklaps afgebroken door

een angstkreet, die het hart ineen doet krimpen. Het is de schreeuw van

een grasetend dier, dat door een tijger verraderlijk wordt aangegrepen of

verworgd wordt in de bochten van een boa constrictor.

In den morgen- én avondstond vormt het gebrul van het wild gedierte

een afgrijselijk concert. En dan krijgt het sombere bosch nog veel meer

een onherbergzaam karakter. Soms ook gebeurt het, dat men midden op

den dag plotseling verschrikt wordt door een hevig gekraak. Het is een

zware tak of boom, die nederstort.

Maar behalve deze hoort men telkens nog tal van andere geluiden, die

men onmogelijk verklaren kan. Foms verneemt men jolotseling een geluid,

als werd er met een ijzeren stang een hevige slag gegeven op een harden boom-

stam of wel men hoort eensklaps een doordringenden gil. Men blijft ont-

hutst staan en meent, dat het geluid zich herhalen zal. Maar alles blijft

stil, geen geluid wordt meer vernomen en die doodsche stilte versterkt

den pijnlijken indruk, welke die onverklaarbare geluiden op het gemoed

gemaakt hebben.

Tot het eigenlijke binnenland van Brazilië behoort het stroomgebied van

den Rio San Frmicisco, die ontegenzeggelijk de gewichtigste stroom van

Brazilië is. Jammer genoeg wordt deze schoone stroom afgebroken door

den Paol Affojizo-val, welke men niet ten onrechte de Niagai-a van

Zuid-Amerika noemt.

De tegenwoordige keizer van Brazilië, Don Pedro II, was zoo zeer over-

tuigd van de groote belangrijkheid dezer rivier, dat hij eenige jaren gele-

den niet terugdeinsde voor een reis in de woestenijen van dezen stroom

en een nauwgezet onderzoek omtrent deze rivier beval. De uitkomsten

daarvan zijn nedergelegd in het degelijk werk van den genie-ofiSeier

Eduardo José de Moraes.

In den laatsten tijd werd omtrent den Eio San Francisco veel licht ver-

spreid door een Fransch priester, die tegelijkertijd grondig bekend was

met de aardrijkskunde van Brazilië, den abt Durand. Een ander Fransch-

man, Emanuel Liais, maakte zich verdienstelijk; door het onderzoek van

den Rio das Veïhas, de belangrijkste zijrivier van den San Francisco.

De laatstgenoemde stroom ontspringt op de westelijke hellingen van het

bergland van Minas Geraes. Onder den naam van Parapueba stroomt hij

tot op 10° N. B., in een noordelijke richting, dus ongeveer evenwijdig met

de oostkust. Daarna ondergaat hij een zwakke buiging naar het oosten

en stort zich, na een loop van 2900 km., bij San Antonio, in den Atlan-

tischen Oceaan uit. llij vormt eerst de grensscheiding tusschen de provin-
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ciën Minas Geraes en Pernambuco aan de eene en Bahia aan de andei'^

zijde en vervolgens tusscben Sergipe en Alagoas.

De San Francisco heeft een tallooze menigte zijstroomen en zelfs in het

droge seizoen stort hij elke seconde 2800 kub. M. water in den oceaan

uit. Aan zijne oevers wonen ongeveer 1500000 menschen, d. i. het zesde

deel der bevolking van Brazilië.

Eeeds bij Pirapora, op een hoogte van 536 M. boven den zeespiegel,

is hij 562 M. breed. Hier vormt hij een waterval van 55 M. hoogte

en splitst zich vervolgens in een aantal armen, die zich over een lengte

van 1100 M., door een tal rotsen henen wringen.

Zijn eerste rechter-zijrivier, op 17° 45' Z. B., is de reeds genoemde />io

dos Velhas. Van hier tot aan de watervallen van Paol Affonzo, d. i. een

afstand van 1480 km., is hij goed bevaarbaar. De grootere en kleinere

stroomversnellingen, die den naam dragen van caxoeiros moeten een buiten-

gemeen grootschen aanblik opleveren en danken haar ontstaan aan het

kustgebergte, waardoor zich de rivier een weg baant. Het verschil in

waterstand tusschen het begin en het einde der vallen bedraagt 80 M.

Boven de watervallen is de rivier aan beide zijden onderhevig aan sterke

üverstroomingen, die vruchtbaarheid verspreiden, maar tevens koortsen doen

ontstaan. In November begint het water te stijgen en wordt tegelijkertijd

uiterst drabbig. In Maart en April heeft het zijn hoogsten stand bereikt,

die niet zelden 6,5 M. boven den gewonen waterstand bedraagt. In het

eind van Mei treedt de rivier weer binnen hare oevers terug.

Beneden de stad Peiiedo splitst zich de rivier in twee armen en vormt

de eilanden Cono d'area en da Bomba.

De monding, die een breedte heeft van 1100 M., wordt afgesloten door

zware zandbanken, die op dit punt een hevige branding veroorzaken.

Zoo legt dus deze rivier de scheepvaart groote zwarigheden in den

weg. Haar stroombed toch vertoont als 't ware een afgebroken keten van

grootere en kleinere eilanden, waar tusschen door booten en schepen

een weg moeten zoeken. Daar de rivier aan weerszijden voortdurend een

aantal vrij aanzienlijke zijstroomen opneemt, wordt de watermassa, van de

bron tot de monding, steeds grooter, maar daarmede houdt de bevaarbaar-

heid geen gelijken tred.

En toch, wanneer men het zoo vruchtbare en rijke binnenland van Bra-

zilië ontsluiten wil, moet deze stroom bevaarbaar gemaakt worden. Tot

dus verre ligt de belangrijkheid van den San Francisco vooral daarin,

dat hij, zij het dan ook op eenigszins gebrekkige wijze, de goudgroeven

en diamantvelden van Minas Geraes met den Oceaan in verbinding brengt.

Het klimaat van Brazilië is buitengewoon zacht, regelmatig en gezond.

In het noordelijkste deel van het land, dat natuurlijk tevens het warmste

is, heeft men twee jaargetijden, een nat en een droog. Het eerste vangt

aan in het begin van Januari, het laatste in het begin van Juli. Soms
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ecbter kan het vsrel een maand vroeger of later invallen. Rio heeft in

het geheel geen regentijd, zoodat men moeilijk zeggen kan, wanneer daar

de meeste regen valt. De vochtigste maanden zijn nog Februari, Maart,

Mei, Augustus en November, de droogste Juni, Juli en September. Maar

zoo weinig valt daar staat op te maken, dat het vaak genoeg voorkomt,

dat er in de maand Augustus geen droppel regen valt.

In de woudrijke streken Ceara, Pernambuco, Paralnjha en Rio grande

do norte, treedt vaak, ten gevolge van gebrek aan regen, misgewas in.

In den regentijd neemt men weinig wind waar en in den loop van den

dag ondergaat de temperatuur slechts geringe verandering. Gedurende het

droge jaargetijde zijn de morgens en avonden zeer koel en over dag wordt

de hitte gematigd door een zeebries. Op de geheele kust waait de zuid-

oost passaat. In de warmste streken stijgt de thermometer zelden boven

36" E. en daar waar het 't koudst is, daalt hij toch slechts bij uitzon-

dering beneden 3,2" li. In de bergketen van Itatiaia en in de vlakten

van den Kio grande do Sul komt bet een enkele maal voor, dat de ther-

mometer beneden het vriespunt daalt en de oppervlakte der bergmeren

met eene dunne ijskorst bedekt is. Tusschen het Amazone-dal en de

breedte van Kio de Janeiro is de gemiddelde temperatuur 26*^ R. Meer

naar het zuiden wordt de warmte steeds minder. Ten zuiden van den

Serra dos Vertentes, in het gebied van den Parana, heerscht een gematigd

klimaat. Daar zijn vooral de zomerregens zeer menigvuldig, maar ook de

winterregens ontbreken niet. De hitte is gematigd, de plantengroei weel-

derig, maar toch niet zoo als in de meer noordelijk gelegen landstreken.

HET LA PLATA-OEBIED EN DE PAMPAS.

De Rio de la Plata of Zilver-rivier vormt de groote uitmonding van

het stroomgebied van Zuid-Amerika, dat zich uitstrekt tusschen 15° en 35°

Z. B. en een groot deel van het land tusschen het Braziliaansch kust-

gebergte, in het oosten en de Cordillera's de los Andes, in het westen omvat.

De landen, welke dit stroomgebied omvat, de provinciën der Argentijn-

sche Confederatie, de republiek Uruguay, het zuidelijk deel van Brazilië,

Paraguay en een deel van Bolivia, behooren tot de schoonste en vrucht-

baarste deelen der aarde.

Wij bevinden ons hier op de oostelijke hellingen van de Andesketen,

die, zooals wij weten, aan de westzijde tamelijk steil naar de zee afdaalt,

maar aan de landzijde daarentegen in groote hoogvlakten overgaat. Aan



Sl9

de oostzijde vinden we ook veel meer dalen en inzinkingen, ingesloten

tusschen bergketenen, die zich in parallel-richting uitstrekken.

Zoo vertoont ook het uitgestrekt gebied van de republiek Argentina, die

we als de kern van dat stroomgebied beschouwen kunnen, het beeld van

een grenzelooze vlakte, die langzaam afdaalt naar de zijde van den Atlan-

tischen Oceaan. In het midden van deze vlakte verheft zich de kleine

bergmassa van Cordoba en San Luiz, die van de Andesketen gescheiden

is door een zandige en zoutrijke vlakte, met kreupelhout begroeid. In de

rivier- en kustgebieden is de meestal vlakke en altijd grasrijke bodem

in den regel bezaaid met lagunen en meren, die dan eens zoet, dan weder

zout water bevatten. De vlakten bieden uitnemende weidevelden aan.

Naarmate men meer noordelijk komt, nemen de bosschen toe in uitge-

strektheid en ook in verscheidenheid en kostbaarheid van boomen. In de

zuidelijke deelen komen veel minder boomen voor en daar zijn de afzon-

derlijke exemplaren in den regel ook veel minder groot. Gewoonlijk zijn

alleen de oevers der rivieren met boomen bezet. ^

De voornaamste vertegenwoordigers van het plantenrijk in de Parana-

vlakte zijn grof, maar zeer voedzaam gras, laag kreupelgewas en enkele

op zich zelf staande boomen. Minstens vier vijfden van de vlakte is van

alle hout ontbloot. Daarentegen is het Braziliaansche kustgebied, ten oosten

van den Serm Snnta Catharina, geheel en al bedekt met dichte oorspron-

kelijke wouden, terwijl nog meer zuidelijk de overvloed van water tal -van

moerassen doet ontstaan.

De Parana, die even als zijn noordelijke bronrivier, de Paraguay, in

eene richting van noord naar zuid stroomt, verdeelt dit geheele gebied in

twee deelen, die ongeveer even breed zijn en op hun beurt weder in twee

lange strooken onderverdeeld kunnen worden.

In de westelijke helft onderscheiden we namelijk het Pampa-gebied,

dat zich langs den rechteroever der zoo even genoemde rivieren uitstrekt

en de Gran Chaco. een nog weinig bekende wildernis, die naar het noorden

toe, tot aan Bolivia reikt. Dit gebied bevat derhalve een geheele reeks

van Argentijnsche provinciën, die voor het overige deel tot het gebied der

Andes behooren. Dat berggebied neemt van het zuiden naar het noorden

voortdurend in breedte toe, tot eindelijk in Bolivia de Gran Chaco geheel

en al door uitgestrekte plateau's verdrongen wordt.

Dat deel van het Andes-gebied behoort nog tot de minst bekende deelen

van Zuid-Amerika. Het werd wat nauwkeuriger onderzocht in 1872, door

Dr. Georg Hieronymus en den hoogleeraar Lorenz, die de noordelijke pro-

vinciën van Tucuman, Salta, Jvjuy, tot Tarya, in Bolivia, Oran^ aan

den Eio Vermejo en een deel van de Gran Chaco bereisden.

Men ving de reis aan in September 1872, met een uitgezochte troep

van 21 muildieren en de noodige bedienden. Het punt van uitgang was

de Cordoba-zoutsteppe, die een deel van de ontzaglijke vlakte van het

Parana-gebied inneemt. In het begin van October kwam men te Cata-

marca. Lorenz trok, bij Mercedes, over de inzinking tusschen den Siërra de

Alto en Ancaste, terwijl lIieron3''mus diep in het gebergte doordrong, in

1. Carl Beek Bcrnard. Die Argeiuinisclie Repiibl k. Uerii. 1872. 80 S. 1,2.
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cle weelderige Cuesta de Pucara en een bezoek bracht aan de kopermijnen

van Andalgula. Beide reizigers kwamen weder samen in Tucuman, in

het laatst van Januari 1873.

Vooral uit een botanisch oogpunt was deze reis merkwaardig. Slechts

een tiende deel van den bodem is bebouwd met suikerriet, maïs en oranje-

appelen. Al het overige land is bedekt met oorspronkelijke wouden of

onafzienbare grasvlakten, waarop talrijke kudden van wilde paarden en

runderen een overvloedig voedsel vinden.

Vervolgens overschreed men gezamenlijk den Rio Juramento en den

Salado en besteeg de Nevado de Castello, die een weelderige Alpenflora

draagt, tot op eene hoogte van 4870 IL, doch het gelukte niet om den

top te bereiken. Hier vond men vrij belangrijke sporen van goud.

Over Campo Santo, waar, nevens suikerriet en oranje-appelen, ook ba-

nanen en andere zuidvruchten gevonden worden, vervolgden de reizigers

hunnen weg naar Jujuy, met zijne buitengewoon schoone weiden. De

veeteelt, die hier wordt uitgeoefend en de niet onbelangrijke handel, die

met Bolivia en Peru gedreven wordt , zouden zeker aanmerkelijk in

bloei toenemen, indien de geprojecteerde trans- Atlantische spoorweg tot

stand kwam.

In het begin van Juni 1873, waren de reizigeirs, na het plateaii der

Puna, dat op 3050 tot 3650 M. hoogte gelegen is, overgetrokken te heb-

ben, naar het brongebied van den Rio Vermejo afgedaald. Hier bezochten

ze Tarija, een plaats met 8000 inwoners, voor verreweg het grootste

gedeelte Italianen. Dezen drijven een belangrijken handel met Chili. De

handelsartikelen worden met lama's en ezels door de Atacama-woestijn

vervoerd. De bodem, waarop deze stad gebouwdis, bestaat uit klei, waarin

kloven en spleten voorkomen van 20 M. diepte.

Den 9'^'^" Juni begaven de reizigers zich, over Santa Cruzdela Tierra,

op weg naar Gran Chaco en bezochten de palmwouden van San José, die

zich uitstrekken om een lagune heen, die wemelt van alligators, water-

zwijnen en zeevogels. Op den 29*"^" Juni trok men over den /?io Vermejo;

op den 30*"^" Juli was men te Oran, dat twee jaren te voren — op den

22^"=" October 1871 — door een aardbeving verwoest was geworden. De

omgeving van deze- plaats bestaat uit een heerlijk schoon, oorspronkelijk

woud, dat wel arm is aan palmboomen en boomvarens, maar daarentegen

rijk aan uitnemend timmerhout en tal van lianen, die met de fraaiste roode

en gele bloemen prijken. Op den 12^^" Augustus 1873 bereikte men

Dragones, een militaire kolonie, in het gebied der wilde Indianen en nadat

men hier tot den 25^''=" September vertoefd had en eenige zeer belangrijke

verkenningstochten had gemaakt, nam men den terugweg aan.

Ten oosten van den Parana-Paraguav scheidt de bovenloop van den uit

Brazilië komenden Parana aan de eene en verder de bijna in de zelfde rich-

ting stroomende Uruguay aan de andere zijde, twee geographische gebieden,

die duidelijk van elkander onderscheiden zijn.

Tusschen den Parana en den Uruguay strekt zich het Argentijnsche Meso-

potamië uit, waarbij zich, meer naar het noorden toe, de republiek Paraguay

aansluit. Ten ooste'ii van den boven-Parana en Uruguay liggen de Zuid-

Braziliaansche provinciën Saó PauJo, Parana en Rio grande do Sid,
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verder de republiek Uruguay, die voor het grootste gedeelte door bergland

ingenomen wordt.

In deze oostelijke, Atlantische zone nemen ook een aantal van de be-

langrijkste zijrivieren van den la Plata haar oorsprong.

Ten zuiden van de diepe golf, welke de Rio de la Plata in de Atlan-

tische kust van Zuid-Amerika vormt, houdt al dit verschil van zones op en

kan men alleen twee gordels onderscheiden : een berggewest-, dat de ooste-

lijke deelen van het Andes-gebied omvat en naar het zuiden toe steeds

smaller wordt en de pampa of vlakten, die slechts door enkele op zich

zelf staande grondverheffingen afgebroken worden. De laatsten omvatten

al het land, tot aan den Atlantischen Oceaan toe en strekken zich ook uit

over het grootste gedeelte van Patagonië.

De beide reuzenstroomen Parana en Uruguay vinden hun vereeniging

in de groote zoetwatergolf, die bekend is onder den naam van Rio de la

Plata Aan deze golf hebben zoowel de Argentijnsche Bondstaat als de

Banda Oriental of Uruguay hun naam van la Plata-staten te danken,

Groote zeeschepen kunnen niet alleen deze golf, maar ook een groot

deel van de genoemde rivieren bevaren. De Parana is op een afstand van

300 uren gaans van den Rio de la Plata bevaarbaar en dan vindt deze

waterweg zijn voortzetting in den Rio Paraguay, die zich bij Corriëntes

met den Parana vereenigt. De Paraguay is op haar beurt bevaarbaar tot

aan Cuijaha, de hoofdstad van de Braziliaansche provincie Matto-Grosso.

De Uruguay wordt 1 20 uren gaans landwaarts in bevaren, namelijk tot

Salto, waar de scheepvaart door stroomversnellingen belemmerd wordt.

Beide rivieren hebben een menigte zijstroomen van ondergeschikt belang,

die allen in meerdere of mindere mate bevaarbaar zijn. Onder de zijrivieren

van den Parana noemen we den Rio Salado, die er bij Santa-Fé in uitstroomt

en uit het noord-westen komt. Eveneens uit het noord-westen komen

de Rio Vermejo en de Pilcomaijo, die beiden in den Paraguay uitstroomen.

De Rio de la Plata, door de samenvloeiing van den Parana en den

Uruguay ontstaan, is de breedste stroom der aarde, daar hij toch, tegen-

over Montevideo, een breedte van niet minder dan 100 km. heeft. Tevens

voert deze rivier, na den Amazone-stroom, het meeste water naar den

oceaan af.

Wanneer men van Buenos-Ayres afkomt en den rijk vertakten delta van

den Parana invaart, komt men eerst voorbij het Tijger-eiland. In Augustus

staan hier de perzikkenboomen, die geheele bosschen vormen, in vollen

bloei. Dan prijkt ook de seïbo {Erythrina Cristagalli L.) in zijn volle

piacht. Deze met talrijke doornen bezette boom heeft slechts een middel-

matige grootte, purperkleurige bloemen en zeer teeder hout, dat niet

deugt voor brandhout, maar waaruit men kammen, schalen en andere

gereedschappen voor huishoudelijk gebruik vervaardigt. Zeer dikwijls vor-

men deze boomen zulk een dicht kreupelbosch, dat men zich daardoor henen

met de bijl in de hand een weg moet banen.

De eilanden van genoemden delta zijn allen door aanslibbing ontstaan.

Sommigen zijn zoo hoog, dat ze niet overstroomd worden, wat met anderen

jaarlijks het geval is. Het gebeurt wel dat zulke eilanden door den stroom

geheel en al worden weggesleurd, terwijl weder elders nieuwe eilanden

III. 21
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worden opgeworpen. Wanneer men heden een nauwkeurige kaart van den

delta maakt, dan deugt deze niet meer over eenige maanden, want zelis

het eigenlijke vaarwater ondergaat onophoudelijk veranderingen.

In Augustus is de stand van het water 't hoogst, maar die arm, welke

den naam draagt van Parana de las Palmas, heeft te allen tijde diepte

genoeg. Behalve dezen heeft de delta nog drie hoofdarmen en in het geheel

heeft de rivier niet minder dan veertien monden. '

De belangrijkste bronrivieren van den Eio de la Plata zijn, zooals we

reeds te kennen gaven, de Parana en de Paraguay. Te recht heeft men
de vereeniging van deze beide stroomen als de Zuid- Amerikaansche Missis-

sippi aangeduid. Deze toch v/ordt gevoed aan de eene zijde door de tro-

pische regens van Brazilië en aan de andere zijde door de sneeuw van den

Andes-keten. De bronaderen van den Parana liggen in Brazilië, De eene,

de Rio Grande, ontspringt op ongeveer 22° Z. B., in de provincie Minas

Geraés, in den Siërra Montèqueira, ten noord- westen van Eio de Janeiro,

op slechts 40 uren afstand van den Atlantischen Oceaan. Na een loop

van bijna 300 uren vereenigt hg zich, op 22" 22' Z. B., met den -Parana-

hyba, die op den Serra da Matta da Corda, in de provincie Goyaz ont-

springt. Dan stroomt hij, weder over eene lengte van ongeveer 300 uren,

door nog weinig bekende woestenyen en vormt vervolgens de grens

tusschen Brazilië en den Argenlijnschen Bondstaat en daarna tusschen

laatstgenoemde confederatie en Paraguay.

Bij Candélaria, op 27" 30' Z. B., krijgt hij eene westelijke richting en

behoudt deze tot hij zich bij Corriëntes met den Paraguny vereenigt. Van

hier af vormt hij een der schoonste rivieren der aai'de. Vroeger noemde

men die rivier de Paraguay, waarvan dan de Parana een zijrivier was.

De meest nieuwere kaarten echter geven aan dezen benedenloop den naam

van Parana, waardoor dus de Paraguay tot een zijrivier wordt gedegradeerd.

Het bovenste deel der rivier heeft een zeer schilderachtig voorkomen.

Hier doorstroomt zij heerlijk schoone streken, die echter nog geheel onge-

bruikt liggen. Vooral is dit gebied rijk aan allerlei soorten van palm-

boomen en ook meer benedenwaarts is het land buitengemeen schoon.

In zijn bovenloop, waar de Parana het bergland van Brazilië doorsti'oomt,

vormt hij een tal van watervallen. Ja over een afstand van bjjna vijftig

uren gaans bestaat hij uit een onafgebroken reeks van watervallen en

stroomversnellingen.

De bronnen van den Paraguay liggen in den Siete Lagunas. Het zijn

zeven kleine meren, omstreeks onder 13" Z. B., in de diamantdistricten

van de Braziliaansche provincie Matto Grosso, daar waar de gebergten eene

groote waterscheiding beginnen te vormen. Op de noordelgke hellingen

van dit gebergte ontspringen eenigen der meest belangrijke zijrivieren van

den iladeira, den Tapajoz en den Amazone. De zi.idelijke hellingen daaren-

tegen behooren tot het gebied van den Rio de la Plata.

De Paraguay ontvangt in zijn bovenloop, van uit Brazilië, een tal van

belangrijke rivieren, waardoor hij heel spoedig een machtige en bevaarbare

stroom wordt. Onder de zijrivieren, die hem van uit het westen toe-

vloeien, is vooral de Jauru van beteekenis, welke op ongeveer 16° 2.5' Z. B.

1. (Jlobus XXVI, lid. s. 309, 370.
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in den hoofdstroom uitmondt. Zijn bronnen liggen niet ver van die vail

den Giiapore én de bronaderen van den Madeira, vi^elke laatste, zooals

we weten, de grootste zijrivier van den Amazone is. De afstand tusschen

de bronnen van die beide stroomen bedraagt niet meer dan 10 km. en

een kanaal, dat dezen met elkander in verbinding bracht, zou op geen

noemenswaardige moeilijkheden stuiten.

Beneden den mond van den Jauru begint een moerassige landstreek,

die bekend is onder den naam van Xaraijes-Lagune. In den regentijd

staat zij onder water en vormt dan een uitgestrekte, maar ondiepe binnen-

zee, die omstreeks 490 km. lang en 160 km. breed is. Dan worden ook

sommige deelen van Chiquitos en Gran- Chaco onder water gezet. Zoodra

de regentijd voorbij is, voert de Paraguay al dat water weder weg. voor

zoover het althans niet verdampt is.

Boven het punt, waar de Jauru zich met den Paraguay vereenigt, ont-

vangt de laatste nog een aantal grootere en kleinere zijrivieren. Die welke

van uit het oosten komen, stellen de verbinding daar tusschen de goud-

en diamantdistricten van Brazilië en die aan den Paraguay gelegen streken,

die maté en kostbare houtsoorten leveren.

Maar zooals met het oog op den vertikalen vorm van Zuid-Amerika wel

van zelve spreekt, ontvangt de Paraguay zijn belangrijkste zijrivieren van

uit het westen. Daaronder noemen we in de eerste plaats de Pilcomaijo

of Acaguaguazu en den Rio Vennejo of Roode 7nvie)\ Deze twee door-

stroomen de wildernis van Gran Chaco en zgn eerst in den laatsten tijd

wat nauwkeuriger onderzocht geworden door Frans Host, Ingenieur-Majoor,

in dienst van den Argentijnschen Bondstaat. De eerste heeft zijn bronnen

ten noord-westen van Potosi, in Bolivia, op ongeveer 19*^ Z. B. Onder

de talrijke zijrivieren, die deze stroom ontvangt, is de van uit het westen

komende Pilaija de belangrijkste. Deze ontstaat uit de samenvloeiing van

een aantal wateraderen, die hun bronnen hebben op de gebergten van

Lipez, Tupiza en Talina. De Pilcomayo stroomt in een zuid -oostelijke

richting door Gran Chaco en stort zich beneden Ascension, door middel

van twee armen, in den Paraguay uit.

De bronnen van den Vermejo, die vroeger de noordelijke grens van den

Argentijnschen Bondstaat vormde, liggen eveneens in Bolivia en wel in het

gebergte van Tarya. Deze rivier is gebleken bevaarbaar te zijn van on-

geveer 23** Z. B., beneden Omn, waar de Jujuij of Lavaijên er in

uitstroomt. In weerwil van de zeer talrijke kronkelingen in zijn loop,

belooft toch deze stroom in de toekomst een zeer belangrgke verbinding

tusschen Bolivia en het la Plata gebied te worden. ^

Zuidelijker dan de Rio Vermejo stroomt de Rio Salado in den Parana

uit. Ten oosten van deze rivier strekt zich, tot aan de Boliviaansche

provincie Chiquitos, een allerbrlangrijkst gebied uit, dat nog maar ten

1. Carl Andree. Buenos Ayres uiid die Argenlinisclieii Proviiizcii. Leipzig. I8r)6. 80. S. 225— 232.
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deele Is onderzocht. We bedoelen el Gran Chaco of Chacu, de uitge-

strekte schuilplaats voor wilde dieren en het jachtgebied van een aantal

Indianen-stammen, die hier een veilig toevluchtsoord voor het opdringen

der Spanjaarden gevonden hebben. Van dat zuidelijk deel, dat zich uit-

strekt tusschen den Salado en den Vermejo, weten we wat meer ; van het

middelste gebied zijn alleen de aan de rivieren gelegen streken bekend

en ook van het noordelijk deel weinig meer. Het laatste strekt zich uit

tot aan den Latiriqiiiqui of Otiiquis.

Op vele punten hebben de groote vlakten van den Gran Chaco, gedu-

rende den regentijd, van October tot Maart, het voorkomen van een oceaan,

waaruit eenige groene eilanden opduiken, doch aan die overstroomingen

zijn slechts enkele streken onderhevig.

Groote uitgestrektheden van deze vlakte hebben een zeer eentonigen

plantengroei en zijn dikwijls met slechts een enkele plantensoort be-

dekt. Zoo treft men b. v. onmetelijke palmwouden aan, de zoogenaamde

palmares en elders weer niet minder groote bosschen van algarroben, die

den naam dragen van algarrohales. Op plaatsen, die aan overstroomingen

blootgesteld zijn, groeit hoofdzakelijk de vinal, een zeer schoone mimosen-

soort. Ook de guayac-boora fpalo santoj vormt heele wouden. Maar er

zijn ook punten, waar de plantengroei een opmerkelijke verscheidenheid

aanbiedt.

»Hij die van uit Europa of zelfs van uit het mondingsgebied van den

la Plata komt," zegt majoor Host, ï-staat opgetogen bij het zien van die

indrukwekkende wouden van het noordelijk deel van den Chaco. Bij elke

schrede, die hij in deze wouden doet, gevoelt hij het met des te meer

kracht, dat hij zich hier niet op de grenzen, maar in het middelpunt der

tropische zone bevindt, op een uitgestrekt vastland, waar alles reusachtig

groot is, de bergen, de rivieren, de boomen en de planten. Het planten-

rijk is zoo weelderig, dat men zich niet begrijpen kan, hoe zulk een me-

nigte boomen en planten binnen een bepaalde oppervlakte gevoed kunnen

worden. Ze hebben letterlijk geen plaats om te staan en de boomen en

groote struiken moeten op hun beurt weder de talloos vele slingerplanten

dragen, die ze als 't ware met een tapijt van groen en bloemen overdek-

ken. Dagen lang wandelde ik onder die levende gewelven, die slechts bij

uitzondering den azuren hemel lieten doorschemeren. Hier maakte ik voor

het eerst kennis met de bewonderenswaardige fleschvormige nesten van

den oriole en luisterde naar zijn gezang, dat door het krijschend geschreeuw

van eene tallooze menigte papegaaien nu juist niet schoon geaccompagneerd

wordt. Men moet in deze streken gewoond hebben om zich een denkbeeld

te kunnen vormen van de ongeloofelijke massa van laatstgenoemde vogels.

Hun geschreeuw klinkt boven alles uit, zelfs boven het bruischen der

watervallen, die hier door een aantal beken gevormd worden.

En is de dag onbeschrijfelijk schoon, niet minder heerlijk is het hier

in het nachtelijk uur. Daar waar de bosschen door open, grasrijke plekken

afgewisseld worden, prijkt de sterrenhemel in zijn volle pracht. Daaraan

paren zich de vluchtige verschijningen van heele groepen van^lichtkevers.

1. Globus. XXV. S. 403.
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Dan men dient dat genot zelf gesmaakt te hebben, want het te beschrijven

is even ondoenlijk, als het onmogelijk is het ooit te vergeten, wanneer men

het eenmaal ondervonden heeft.
'

Anders is weder de indruk, dien de Argentijnsche pampa's maken. Zoo

noemt men de boomlooze grasvlakten, die zich langs den benedenloop van

den Parana en ten zuiden van Buenos-Ayres uitstrekken. Voor een deel

grasvelden, voor een ander deel moerassen of kale zandsteppen, strekken

zij zich uit over geheel het zuidelijk deel van Argentina en over een groot

deel van Patagonië, tot aan de oostelijke hellingen der Cordillera's.

»Allerlei tegenstrijdige indrukken," zegt Dr. J. Taiber, »maakt het bezoek

aan deze wildernis op den bezoeker, die een eenigszins bewegelijk gemoed

heeft. Wanneer men zich in deze schijnbaar oneindige grasvelden bevindt,

die zich als een zee van groen en bloemen voordoen en de majestueuze

stilte slechts van tijd tot tijd door het gebrul van een tijger of het ge-

schreeuw van een vogel afgebroken wordt, dan is het, alsof men van

de aarde weggevoerd en naar een ander hemellichaam overgebracht was.

Te midden van deze plechtige stilte worden de gedachten als van zelve

op de eeuwigheid gericht en een gevoel van diepen weemoed maakt zich

meester van den mensch, een gevoel, dat vooral in den avond sterk spreekt

en 's nachts vaak overgaat in vrees en angst. En om die gewaarwordingen

bij ondervinding te leeren kennen is het niet noodig, dat men zich begeeft

buiten de grenzen der beschaafde wereld, zelfs in den voorhof van een op

weelderigen voet ingerichte estanzia, di'ingt zich dat heimwee naar het

onbekende, te gelijk met het gevoel van geringheid, aan den mensch op.

Ik heb mannen gekend, die aan de mode gehoorzamend, slechts met een

glimlach van medelijden over het leven hier namaals spraken en die toch bij

een zonsondergang in de pampa's zoo weemoedig gestemd werden, dat ze in

tranen uitbarstten. En ook zou ik er kunnen noemen, die na een grooter

of kleiner vermogen bijeengezameld te hebben, naar hun vaderland terug-

keerden, met het vast voornemen dat niet me^r te verlaten en die toch,

door een onweerstaanbaar heimwee gedreven, alle genoegens eener beschaafde

samenleving in den steek lieten en het zwervend leven in de woeste

pampa's weder opvatten.

Het is onmogelijk een verklaring te geven van de betoovering, die de

pampa's zoowel op inboorlingen als op Europeanen maken. Maar dat zulk

een indruk gemaakt wordt, dat hij, die er korter of langer tgd vertoefde,

met onweerstaanbare kracht tot haar zich aangetrokken gevoelt, is een

daadzaak, die ik met honderde bewijzen zou kunnen staven."

Zooals we reeds te kennen gaven, het is geen natuurschoon, dat hier

boeien kan, al is het ook waar, dat de reiziger dikwijls in stomme ver-

bazing blijft staren naar een natuurwonder, dat alleen op schijn berust.

Luchtspiegelingen namelijk worden, wanneer het warm is, nagenoeg dage-

1. La Plata. Monalschriff. 14 Aiigusl. 1873. No 8. S. 197.
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lijks waargenomen. Dan neemt een verwijderd distelveld het voorkomen

aan van een ontzaglijk woud of het hooge gras, dat den rand van een

moeras vormt, krijgt, wanneer de wind het heen en weer beweegt, het aan-

zien van een ti oep ruiters. Het meest echter komen de » waterspiegelingen"

voor. Men zou zweren, dat zich op een niet al te groeten afstand een

groot meer bevond, doch draaft men daarhenen, dan blijft dat meer altijd

even ver verwijderd. Zij, die in de Pampa's gewoon zijn, worden wel is

waar niet bedrogen door zulke verschijnselen, maar dat danken ze niet

aan hun eigen onderscheidingsvermogen , maar alleen aan het instinct

hunner paarden, dat nooit op een dwaalspoor wordt gebracht.
'

PATA&ONIÊ.

De Eio Negro, welks monding op 41*^ Z. B. ligt, wordt gewoonlijk

beschouwd als de zuidelijke grens van den Argentijnschen Bondstaat. Wat

zich tusschen deze pampa-rivier en straat Magelhaes uitstrekt, vatten we

samen onder den naam van Patagonië, ofschoon die naam volstrekt geen

politieke beteekenis heeft.

Zoowel Chili als Argentina maken aanspraak op deze streken. Het

binnenland beantwoordt geheel en al aan het karakter van de Pampa's en

wordt doorsneden door eenige rivieren, die ontspringen op de oostelijke

hellingen van het westelijk kustgebergte. De eenige grondverheffing, die

in het oostelijk deel van het land voorkomt, is het Uttak-gehergte, dat in

meridionaal richting loopt en zich in de Argentijnsche Pampa's voortzet.

Patagonië behoort tot de minst bekende deelen van Zuid-Amerika. Het

Chileensch gouvernement heeft de westkust laten onderzoeken door een

expeditie, die gesteld was onder de leiding van luitenant Simpson.

In November en December van het jaar 1871, voer luitenant Simpson

de Aijsen-rivier op, die ten zuiden van Chiloë, op 29' Z. B. uitloopt.

Al spoedig stiet hij op watervallen en stroomversnellingen, die hem beletten

om met zijn boot de rivieren hooger op te bevaren. Hij was dus genood-

zaakt zijn ontdekkingstocht verder te voet voort te zetten en trok de

Cordillera's over op een punt, dat tot dusver nog nimmer betreden werd.

Het land was onbewoond, had een aantal dichte wouden en de bodem

scheen ook steenkool te bevatten.

Het eigenlijke binnenland is vroeger bezocht door de expeditie der ge-

broeders Biedma, maar eerst de tocht van Georg Chaworth Musters, een

1. Globus XXVII. S. 238
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Britsch zee-officier, die nu onlangs plaats had, heeft meer licht over deze

streken verspreid. Musters doorreisde, in gezelschap van eene horde Tehuelchen-

Indianen, geheel Patagonië, van het zuidelijkste punt, waar de Chileensche

kolonie Punta Arenas ligt, tot aan den Eio Negro.

De kust in een noord -noord-westelijke richting verlatende, kwam Musters

al spoedig in de pampa's. Onder dezen naam verstaat men in Patagonië

over het algemeen die hooge, golvende vlakten, welke herhaaldelijk wor-

den afgebroken. Hier en daar verhieven zich niet alleen op zich zelf

slaande heuvels, maar zelfs formeele heuvelreeksen.

De Patagonische pampa's zijn overigens buitengemeen vlak, onvruchtbaar en

dus slechts met een zeer armelijken plantengroei bedekt. In het noordelijk

deel van het land vindt men dikwijls scherpe rotsblokken en kleinere

steenen op die pampa's liggen, welke klaarblijkelijk van vulkanischen oor-

sprong zijn.

Wanneer de winter die vlakten met een kleed van sneeuw bedekt, krij-

gen ze natuurlijk een nog eentoniger voorkomen. Maar zoowel 's zomers

als 's winters waaien in de pampa'.s sterke westen winden, die in de heete

vlakten van Buenos-Ayres in de gevreesde pamjiero's overgaan. De inzin-

kingen in de pampa's, die in den regel langs de rivieren gevonden worden,

dragen den naam van harranca's. Hun diepte wisselt af tusschen 0,6 M.

en 16 M.

Op den negenden dag bereikte onze reiziger het bovendeel van Pecketts

harhour en Cobeceria del Mas. Dit is de breede zeearm, die zich van

Peckett harbour eenige mijlen landwaarts in uitstrekt en met deze door

een buitengemeen nauw kanaal verbonden is. Den daarop volgenden mor-

gen bereikte men eene kleine lagune, die aan duizendtallen van eenden

ten verblijf strekte. In een breed dal ontdekte Musters een groot, vierkant

rotsblok, dat er geheel en al als een praalgraf uitzag. In de rondte lagen

kleinere rotsblokken. De heuvels, die zich in den omtrek verhieven, waren

bepaald vulkanisch en het geheele landschap zag er woest en somber uit.

Het wemelde er van struisvogels en guanaco's.

Aan den Rio Gallejos trok de eigenaardige formatie van de oevers, die

hij later ook bij andere rivieren in Patagonië waarnam, Musters aandacht

voor de eerste maal. De inzinking der barranca vormde daar een soort van

trap, die 24 km. breed was. Zestien meters lager begon toen een tweede

terras en daarop nog weer een derde, dat dan de eigenlijke bedding

der rivier bevatte. Bij den Rio Cinjeli, die Musters vervolgens bereikte,

is die oevervoi'ming niet zoo scherp begrensd. Daar is het laagste terras

,

waarin de rivier haar bedding uitgeslepen heett, zeer vruchtbaar en grasrijk.

Daar vindt men ook de zwarte aarde, waarmede de Indianen hun lichamen

beschilderen.

Van den Eio Gallejos af werd het voorkomen van de pampa nog droe-

viger. Slechts op enkele punten zag men een weinig doornachtig struik-

gewas. Groote hoopen distels, die als tondel brandden en hard, dor gras

bedekten hier en daar den schralen bodem, die door hevige, snijdende winden

gegeeseld werd. Toch is dit woeste landschap het vaderland van talrijke

guanaco-kudden, van struisvogels en puma's.

Eindelijk had men den rand van dit melancholische hoogland bereikt en
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Musters liet zijn blik weiden over den kronkelenden loop van den Rio de

Santa Cruz, die ontstaat uit de samenvloeiing van een aantal beken, de

afvoerkanalen van het in het westen van het land gelegen Biedma-meer.

Dicht bij de nederzetting van Santa-Cruz voert de zuidelijke barranca

naar een vlakte en nog eenige kilometers verder naar een heuvelreeks,

die van Musters den naam ontving van Blauwe heuvels. Een soortgelijke

heuvelketen ziet men weder op de noordelijke helling van den Eio de

Santa Cruz. Hier wemelt het van puma's. Sommigen dier dieren werden

gedood en hadden een lengte van niet minder dan twee meters.

Op laatstgenoemde rivier volgt meer noordelijk de Rio Chico of Kleine

rivier, die tusschen grcote grasvlakten doorstroomt. Even voor dat zij

zich in zee ontlast, splitst zij zich in twee takken, die een tamelijk groot

eiland omvatten.

Eeeds bij het doortrekken van het dal dezer rivier had Musters de met

sneeuw bedekte toppen der Cordillera's gezien, welk gebergte beschouwd

kan worden als de zuidelijke voortzetting der Chileensche Andes en zich

op een geringen afstand van de kust uitstrekt.

De weg, die men verder volgde en die evenwijdig met dat gebergte

liep, voerde door een enge, woeste kloof, waar groote stukken verweerde

lava lagen. Het landschap was bergachtig, ofschoon het zich nergens hooger

dan 300 M, vei'hief en werd gevormd door een aantal uitloopers van het

Andes- gebergte. Hier moest ook een rivier overgetrokken worden, die in

een oostelijke richting stroomde. Ofschoon men ook hier nog dezelfde

terrasvormige oevervorming aantrof, was dat karakter toch lang zoo scherp

niet geteekend als bij de vroeger ontdekte rivieren.

Uit de beschrijving van het overig gedeelte van dien tocht, waarbij de

Cordillera's steeds in het gezicht bleven, blijkt, dat nauwe dalen en woeste

bergstreken, die er soms inderdaad verschrikkelijk uitzagen, met naakte,

kale pampa's afwisselden. Omstreeks 60 km. meer oostelijk dan de weg,

dien hij volgde, ligt volgens het zeggen der Indiarfen, het zoogenaamde

Bduivelsland", zoo verschrikkelijk woest, dat de roodhuiden het niet wagen

het te betreden.

Vervolgens kwam men aan een snelvlietenden stroom, waarvan Musters

vermoedde, dat hij uitliep in den Port Désire, aan de oostkust van Pata-

gonië. Aan den voet van den Tele-heuvel ligt een uitgestrekte lagune,

op welks schoonen en helderen waterspiegel een aantal flamingo's (Plioeni-

copterusj en roodkleurige lepelreigers [Platalea ajajal rondzwommen.

Den volgenden morgen kwam de reiziger alweer aan den oever van een

belangrijke rivier, die lager op een anderen stroom opneemt. Musters kon

niet uitmaken of hij hier met zijrivieren van den Chupat te doen had en

zijn vragen hieromtrent aan zijn Indiaansche reismakkers gedaan, brachten

hem niet verder. Sommigen hunner zeiden van ja, doch anderen weder

beweerden, dat deze stroomen zich in eene groote lagune ontlastten. En

uit de kaart, die de reiziger heeft toegevoegd aan het boek, waarin hij

zijn reis beschreven heeft, blijkt, dat hij het laatste gevoelen voor het

meest waarschijnlijke hield. Daarop toch komt die lagune voor onder

den naam van Coluguape-meer. In elk geval blijft de ligging van dit

waterbekken zeer onzeker.
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Aan de oevers van een andere schoone en breede rivier stiet men op

boomen, de eerste die Musters zag gedurende zijn tocht over de pampa's.

Deze plek was bij de Indianen bekend onder den naam van Pelwecken en

hier vond men een groote hoeveelheid eieren van allerhande watervogels.

Volgens de bewering der Tehuelohen, leefde in dezen stroom een geel,

viervoetig dier, dat zij watertyger — tigre de agua — noemden. Ver-

moedelijk is het een soort van bruine vischotter, met oranje-gele borst,

die ook in de Parana wordt aangetroffen.

Men was toen juist in den tijd, dat er jacht wordt gemaakt op jonge

guanaco's. Dit dier komt voor in alle streken ten oosten van de Cor-

dillera's, tusschen Peru en de straat Magelhaes, ja zelfs op Vuurland.

Nog op een ander dier, dat bepaald aan Patagonië eigen is, wordt veel

jacht gemaakt. Het is de nandoe (Rhea DarwiniiJ, die bij de Indianen

den naam draagt van mekijush, terwijl de Spanjaarden hem eenvoudig

struis noemen. Men treft dat dier nergens elders op aarde aan en ten

noorden van den Eio Negro komt het slechts weinig voor. Het is een

wijziging van de Rhea americana, die zeer veelvuldig voorkomt in de

Argentijnsche provinciën tusschen Entre Rios en Santa Fé en ook ver-

breid is in de Banda Oriental, tot aan den Rio Grande do Sul..

Ofschoon het weer zoo slecht was, dat Musters tot de overtuiging kwam.

dat er in Patagonië eigenlijk maar twee jaargetijden zijn : een strenge

winter en een slechte lente en de zomer alleen in naam bestaat, werd

toch een uitstap gemaakt naar de wouden van de Cordillera's, hoofdzakelijk

om jacht te maken op de runderen, die in deze bosschen gevonden worden.

Al leverde deze jacht ook niets op, toch was het zien van die donkere

wouden, nadat men het gezicht van boomen zoo lang ontbeerd had, op

zich zelve een waar genot. En de boomen stonden zoo dicht op elkander,

dat men slechts man voor man daar tusschen door kon dringen en let-

terlijk geen zonnestraal door het dikke loofdak henen drong. Soms ver-

sperden tal van stammen, die omgevallen waren, den weg. Geen geluid

werd vernomen, behalve het ruischen van een nabijzijnd water en geen

levend wezen was te zien, met uitzondering van een paar condors, die

hoog in de lucht breede kringen beschreven.

Van de kampplaats Teckel af veranderde het karakter van het land.

Nu liep de weg niet meer door eentonige pampa's, maar voerde door lie-

felijke dalen, van drie tot vijf kilometers lengte, door een aantal beken

besproeid en door schoone, zware boomen overschaduwd.

Na een langdurigen tocht door een heerlijk schoone streek en nadat ze

een x'eeks van alleropmerkelijkste steenen terrassen of banken over getrok-

ken waren, daalden de reizigers eindelijk in een vlakte af. Hier sti'oomde een

40 M. breede rivier, die alle Indianen verklaarden de Chupat te zijn.

Van uit het Telek-dal ging men over in het Changi-dal en des anderen

daags betrad men de groote vlakte Geyloem, aan welker oostelijke zijde

zich een geheele reeks van zandsteenklippen verhief. Naar het westen toe

strekt zich de vlakte verscheidene kilometers ver uit en ook daar wordt

weder de blik begrensd door soortgelijke rotsen, die echter uit bazalt

bestaan.

Van hier uit besloot men Las Manzanas te bereiken en betrad eene
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heuvelrij, die zich tot eene hocgte van 600 M. verhief en van waar men

een heerlijk schoon panorama genoot. Toen zij deze hoogten verlieten, be-

traden de reizigers den canon, die uitkwam in het groote dal van den

hreeden en schoonen Rio Limay. Hier werd de kracht hunner paarden

op een zware proef gesteld.

Van Geylum sloeg men een oostelijke richting in, om den Rio Negro

en Patagones of Carmen, aan den Atlantischen Oceaan, te bereiken. Of-

schoon hiermede de expeditie haar einde naderde, moest men toch nog

geheel Patagonië in de breedte doortrekken. Om een punt te bereiken, dat

de Indianen Margensho noemden en dat ongeveer even ver van de oost-

als van de westkust verwijderd was, had men, volgens zijn reisgenooten, nog

negen dagmarschen te maken. De weg daarhenen liep weder door een

woest en somber gebied en de lengte er van viel leelijk tegen, zoodat men

eerst den 9^^" Mei 1870 aan het zoo vurig verlangde Margensho aankwam.
' Hier nam Musters zijn weg naar de hooge pampa's, om zoo spoedig

mogelijk het Balchita-gebergte te bereiken. Tot aan Trinita, dat aan den

voet van dezen bergrug ligt, biedt het land niets merkwaardigs aan. Het

Balchita-gebergte zelf bleek uit een reeks van golvende heuvels te bestaan,

die den tocht geen noemenswaardige hindernissen in den weg legden.

Doch nu had Musters nog het moeilijkste gedeelte van zijn tocht voor

zich, de woestenij namelijk, die zich uitstrekt tusschen den Rio Balchita en

den Rio Negro. Van den oever der eerstgenoemde rivier bereikte men,

terwgl men voortdurend hooger steeg, het hoog plateau en zag de gren-

zelooze Travesia — dit is de naam der woestenij — met spaarzaam kreu-

pelgewas begroeid, voor ziek liggen.

Nergens zag men een teeken van leven. De donker blauwe hemel

welft zich helder en klaar over het uitgestrekte, kleurlooze landschap.

De Travesia ligt ongeveer 100 M. boven het watervlak van den Rio

Negro en strekt zich, in zuidelijke richting, meer dan 50 km. ver uit.

Hoever deze vlakte in westelijke richting loopt, kon Musters niet te

weten komen. De bodem bestaat uit leem of zand, dat als bezaaid is

met tal van kleine steentjes. Tevens schijnt deze woesteny, uit een zoölo-

gisch oogpunt, een scherpe grens te vormen.

Eindelijk had men ook den tocht door de sombere Travesia afgelegd en

bereikte bij Sauce Blanco het dal van den -Rio Negro. ^

Daar we op deze zuidelijkste deelen van Amerika niet weder terug zul-

len komen, moet hier het een en ander omtrent de bewoners worden

medegedeeld.

We behoeven het nauwelijks te zeggen, dat de Indianen, die dit gebied

bewonen, zelve niet weten, dat zij den naam van Patagoniërs dragen. Die

naam werd hun door de Spanjaarden gegeven, terwijl hun eigenlijke naam

Tehuelchen of Tsonecas is. Zij zeiven noemen zich uitsluitend met den

laatsten naam.

1. George Chaworlh Miislers Al home witli ihc Palagonians. Ayears wanclerings over

unirodileii groiind fröm ihc slraighis of Magellaii to üie Rio Negro. Londen. 1871. 80,
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De eigenlijke Tehuelchen — de Voet-Indianen van Vuurland buiten

rekening gelaten — kunnen ondei'scheiden worden in twee groote stam-

men, een zuidelijke en een noordelijke. Zij spreken een zelfde taal, zij

het ook met een eenigszins gewijzigd dialekt, doch over het algemeen

schijnen de zuidelijken wat grooter en beter gebouwd te zijn dan de noor-

delijken. Allen zijn uitstekende jagers, die de bolas met de grootst moge-

lijke vaardigheid hanteeren.

Het gebied der noordelijke Tehuelchen strekt zich uit tusschen de Cor-

dillera's en de zee en wordt ten zuiden ongeveer door den Chupat, ten

noorden door den Eio Negro begrensd, maar niet zelden strekken zij hun

strooptochten uit tot aan den Eio Santa Cruz.

De zuidelijke Tehuelchen houden zich ten zuiden van de laatstgenoemde

rivier pp en komen voor tot Punta Arenas toe. Intusschen heeft tusschen

beide stammen herhaaldelijk vermenging door huwelijken plaats.

Tusschen den Eio Negro en den Chupat treft men nog een anderen stam

aan, die een van de taal der beide vorige stammen afwijkend dialekt

spreekt en zijn hoofdzetel heeft te SaUnas, ten noorden van den Eio Negro

Dit zijn de Pampas, die door de Tehuelchen Penek genoemd worden.

Musters spreekt als zijn vermoeden uit, dat dit woord in Tehuelchen is

veranderd geworden.

Een vierde stam eindelijk, die zoowel door taal als door lichamelijke

kenmerken van de andere onderscheiden is, schijnt een tak te zijn der

Chileensche Araucaniërs. De Tehuelchen noemen hen Chenna.
.
Zij zyn

anders bekend onder den naam van manzaneros, welken naam ze ver-

kregen hebben naar hun hoofdzetel, het voormalige Jezuieten-station las

Manzanas, Zij leiden een minder zwervend leven dan de Tehuelchen en

men zegt, dat ze in de dalen der Cordillera's talrijke kudden runderen

en schapen bezitten. Ook weten zij uit de in den omtrek van las Man-

zanas groeiende appels cider te fabriceeren, alsmede uit algarroben een

evenzeer bedwelmenden drank. Of zij dit van de Jezuieten geleerd heb-

ben is niet zeker. De overige Tehuelchen behelpen zich met de van buiten

ingevoerde rum en deze werkt samen met allerlei ziekten, inzonderheid

pokken, om hun aantal snel te verminderen.

Onder de lichamelijke kenmerken der Tehuelchen is vooral hun lichaams-

grootte vaak besproken en ook herhaaldelijk ontkend geworden. Mus-

ters, die in dat opzicht een onwraakbaar getuige is, geeft voor die

grootte 1,72 M. op, doch enkele individuen worden 1,93 M. lang. Zij zijn

daarbij uitstekend goed geproportioneerd, gehard tegen vermoeienissen,

honger en dorst en bezitten, vooral in de armen, ongeloofelijk veel spier-

kracht. De vrouwen zijn gemiddeld 1,67 M. lang. Heur haar doet ge-

woonlijk, zoowel in lengte als in schoonheid, voor dat der mannen onder

en wordt in twee groote vlechten op den rug gedragen.

De Patagoniërs zijn koperkleurig. Hun haar is grof en zwart; zij

hebben bijna geen wenkbrauwen, een gebrek, dat aan de oogen een onaan-

gename uitdrukking geeft. Ook de baard ontbreekt nagenoeg geheel en

al. Het gelaat is rond en breed, ten gevolge van het zeer sterk vooruit-

steken der wangbeenderen. De kleine, rustelooze oogen zijn zwart als hun

haar en in de diepliggende oogkassen als weggezonken. Tusschen de
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oogen is de neus smal, maar naar onder loopt ze veel breeder uit. De

mond is groot, de lippen zijn tamelijk dik. Toch is over het algemeen

de uitdrukking van het gelaat niet ongunstig ^. Vooral de vrouwen,

voor zoover ze niet beschilderd zijn, zien cr vrij goed uit. Zij zijn be-

scheiden, doeh niet vrij van koketterie. Geen verre tochten, geen zware

arbeid kunnen haar afmatten. Worden ze echter oud, dan worden ze ook

afzichtelijk leelijk.

De tenten der Tehuelchen hebben van de Spanjaarden den naam gekre-

gen van toldo. Ze zijn gebouwd van guanaco-huiden, die besmeerd worden

met een mengsel van vet en oker en zien er ongeveer zoo uit als die

van de Zigeuners. Die tenten worden gewoonlijk opgeslagen op de een

of andere beschutte plaats, met de opening naar het oosten, omdat de

vaak hevige stormen, die hier woeden, uit het westen waaien. Het ameu-

blement bepaalt zich in den regel tot eenige kussens, die vervaardigd wor-

den van oude poncho's of mantels. Die kussens dienen de vrouwen ook

tot zadels en worden steeds met de meest mogelijke zorg zindelijk ge-

houden.

De kleeding der mannen bestaat uit een beenkleed en een mantel. Het

eerste draagt den naam van chiripa en wordt onder alle omstandigheden

gedragen en om het middel vastgemaakt. De mantel, die uit de huid

van den guanaco vervaardigd wordt, is bruin en warm en wordt met

allerlei kleuren beschilderd. Verder dragen zij hooge laarzen, waarvan

het leder vervaardigd is van de huiden van paarden of puma's en hun

hoofd is met een soort van net, soms ook met een hoed bedekt.

De vrouwen dragen een mantel, die met een zilveren naald, om den

hals wordt vastgemaakt. Daaronder hebben zij een soort van buis aan,

uit calicot vervaardigd en dat tot op de heupen reikt. Ook de kinderen

hebben kleine mantels, maar loopen gewoonlijk geheel naakt.

Vooi'al dragen de Tehuelchen-dames gaarne zilveren sieradiën en ook de

* mannen versmaden den opschik niet. Beide geslachten besmeren zich

het lichaam en inzonderheid het gelaat met roode oker of zwarte aarde.

's Morgens heeft het maken van toilet op een zeer eenvoudige wijze

plaats. Allen nemen een bad, evenwel altijd vrouwen en mannen afzon-

derlijk en dan wordt het haar opgemaakt. De mannen laten dat doen

door hunne vrouwen, dochters of beminden, terwijl ze zelf de weinige

haren van baard en wenkbrauwen uitrukken. Zoowel mannen als vrou-

wen tatoeëeren den beneden-arm.

Ofschoon de Tehuelchen bepaald zeer zindelijk zijn, alle smerigheid

zorgvuldig uit hunne toldos verwijderen en wanneer ze zeep machtig kun-

nen worden, alles wasschen, wat maar los en vast is, hebben zij toch altijd

ongedierte, dat vooral in hun wollen mantel huist.

De voornaamste bezigheid der vrouwen bestaat in het vervaardigen van

de mantels voor haar mannelijke familieleden. Zooals we zeiden, worden

deze kleedingstukken gewoonlijk vervaardigd van de huiden van guanaco's,

maar soms worden er ook wel huiden van wilde katten, vossen en puma's

voor gebruikt. Ofschoon de vrouwen hieraan de handen vol hebben, vin-

1. J. G. Woocl. De onbcscliaafde volken.
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den ze toch ook nog tijd om te spelen en te babbelen, waarbij zij altijd

toonen geroutineeide kwaadspreeksters te zijn.

De Tehuelchen hebben een goed muzikaal gehoor. Toch zijn hun ge-

zangen volstrekt niet melodieus en gewoonlijk bestaan ze in de voortdu-

rende herhaling van zinlooze klanken. Matigheid behoort bepaald onder

hun deugden. Zij eten niet op bepaalde tijden, maar eenvoudig wanneer

ze honger hebben. Ze zijn hartstochtelijke rookers, Eij gebrek aan tabak

gebruiken ze zeker kruid, dat de Araucaniërs hebben ingevoerd. Daar

dit echter buitengemeen sterk is, rooken zij het niet onvermengd, doch

vermengen het met paraguay-thee. Ook de vrouwen rooken, maar niet

zoolang ze nog jong zijn.

Tot ontspanning houden de Tehuelchen zich bezig met wedrennen, kaart-

spelen en het werpen met ballen. De jacht is geen ontspanning voor hen.

Het is veeleer een inspanning, een middel van bestaan. De schulden, die

bij het spelen worden gemaakt, woi'den steeds met de meest mogelijke

nauwgezetheid afbetaald.

Eeeds in zijn prilste jeugd wordt het kind een paard met toebehooren

toegewezen. Niet zelden gebeurt het dan ook, dat jongens en meisjes

vroeger kunnen paardrijden dan loopen.

Sommige schrijvers spreken van groote feestelijkheden bij het geven van

namen aan kinderen. Musters is het niet mogen gelukken, daarvan iets

te zien of ook maar te hooren, zoodat hij geneigd is daarvan niets te

gelooven. Erfelijke familienamen zijn dan ook niet bekend. Het schijnt dat

de naam van een individu veelal in betrekking staat tot zijn geboorte-

plaats.

Wel echter wordt de huwbaarheid der meisjes feestelijk gevierd. Bij

die gelegenheid wordt het meisje in een tent gebracht, die door niemand

betreden mag worden, terwijl haar bloedverwanten en vrienden daar bui-

ten feestvieren. Bij die gelegenheid wordt eerst een smulpartij gehouden.

Daarna heeft er een bal plaats, waaraan alleen de mannen deelnemen. Op

de muziek van een soort van trommel, die een zeer eentonig geluid maakt,

voeren zij, de hoofden met struisvederen getooid, een wilden dans uit, die

steeds sneller wordende, voortgezet wordt, tot vele deelnemers van ver-

moeidheid nederzinken. En daar hoort wat toe bij een Patagoniër !

De huwelijken zijn altijd op wederzijdsche toegenegenheid gegrond. Heeft

een jongman zich van de genegenheid van een meisje verzekerd, dan zendt

hij in den regel zijn broeder of een vriend tot hare ouders, om een bod

te doen. Hij biedt een zeker aantal jDaarden en zilveren sieradiën aan.

Is men het hierover eens geworden, dan verschijnt de bruidegom, in zijn

fraaiste kleederen uitgedoscht en gezeten op zijn beste paard voor de toldo

zijner aanstaande schoonouders, om de beloofde geschenken te overhandigen,

terwijl dezen van hun zijde dit met geschenken van ongeveer gelijke waarde

beantwoorden. Daarna wordt de bruid, onder het gejuich van de wederzijdsche

vrienden en het gezang harer vrouwelijke bloedverwanten en vriendinnen,

naar haar nieuwe toldo gevoerd, waar een maaltijd wordt aangericht,

hoofdzakelijk uit paardenvleesch bestaande.

De veelwijverij is geoorloofd. De Tehuelch kan zooveel vrouwen nemen

als hij onderhouden kan. Het is echter een hooge uitzondering, wanneer
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een man er meer dan twee heeft en in den regel treft men niet meer

dan eene vrouw in de toldo aan.

Blijft een huwelijk kinderloos, dan moet een kleine hond de plaats van

een kind vervullen en hem worden, evenals aan een kind, paarden en

andere zaken ten geschenke gegeven en dezen worden ook gedood of ver-

nietigd, wanneer de eigenaar, in dit geval dus de hond, komt te sterven.

Want dat heeft altijd plaats. Sterft iemand, dan worden alle paarden, honden

en andere dieren, die hij bij zijn leven bezeten heeft, gedood en zijn siera-

diën, zijn bolas en overige eigendommen op een hoop bijeen gebracht en

de vlammen prijs gegeven. Het lijk wordt in een mantel genaaid en in

een zittende houding geplaatst, met het gezicht naar het Oosten. Dan

worden er steenen om en over heen gestapeld en van tijd tot tijd worden

er nieuwe aan toegevoegd. De naam van den overledene mag niet meer

uitgesproken worden. Hij wordt zoo spoedig mogelijk geheel en al aan

de vergetelheid prijs gegeven.

Het voornaamste wapen van den Patagoniër is zijn bolas. Ja het is

meer dan dat, het is zijn middel van bestaan, want zonder dat zou hij

spoedig van honger omkomen. Van zijn vroegste jeugd af is hij nooit

zonder dat wapen. Gewoonlijk heeft hij het om zyn middel gewonden,

zoodat de kogels om zijn lichaam slingeren als de kwasten van een sjerp.

Met een lichte beweging echter kan hij worden losgerukt, zoodat de Pata-

goniër te allen tijde in een oogwenk gewapend is.

Dat wapen ziet er vrij nietig uit. Het bestaat uit twee of drie ballen,

die aan lederen riemen bevestigd zijn. Het komt er vooral op aan ge-

schikte kogels te vinden. Ze zijn meestal van steen en worden door de

vrouwen vervaardigd, die veel tijd besteden, om de mannen van deze

levensbenoodigdheden te voorzien. Het houwen en slijpen van een dier

steenen is een zwaar dagwerk, zelfs voor de handigste en bekwaamste

vrouwen.

De van ijzer vervaardigde kogels zijn veel kostbaarder, maar ook veel

meer gezocht. Immers, omdat het ijzer zooveel zwaarder is, kunnen de

kogels kleiner zijn en hebben dus bij het wegwerpen minder tegenstand

van de lucht te overwinnen. De kostbaarste echter zijn die, welke van

koper gemaakt zijn.

De riem, waaraan de kogels bevestigd zijn, is drie meters lang. De

kogels worden elk afzonderlijk in een stuk guanaco-huid gewikkeld, waarin

langs den rand gaten worden geboord. Hierdoor worden de riemen ge-

haald en zoo stevig mogelijk vastgemaakt.

Wil de Patagoniër een menschelijken vijand of een dier aanvallen, dan

pakt hij de riemen van zijn bolas bij hun punt van vereeniging, drukt de

zeer primitieve sporen in de zijden van zijn klepper en vliegt in vollen galop

voort, terwijl hij den bolas om zijn hoofd slingert.

Zoodra hij meent zijn prooi te kunnen treffen, wat verschilt naar gelang

van de kracht van den werper en de samenstelling van den bolas, slingert

hij zijn zonderling wapen met nimmer falende behendigheid. Door den ster-

ken arm van den Patagoniër geworpen, vliegt het recht op zgn doel

aan en niet zoodra wordt het getroCFen, of de impulsie, aan de kogels

meegedeeld, doet de riemen om het ongelukkig slachtoffer sluiten. Do
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behendigheid der Patagoniërs in het behandelen van den bolas grenst aan

het ongelooflijke. Binnen vijftig passen zijn zij zeker van hun prooi.

Van eigenlyk oorlogvoeren is bij de Patagoniërs geen sprake. Wel onder-

nemen zij strooptochten, doch nooit is het hun om verovering van land

te doen. Dat hebben zij genoeg. Ook oorlogsroem jagen zjj niet na.

Ondernemen zij dergelijke rooftochten, dan voeren zij reserve-paarden

mede, die zoowel bestemd zijn om de gemaakte buit te vervoeren, als om

gebruikt te worden in geval een der paarden vermoeid wordt. Bemerkt

de Patagoniër, dat dit het geval is, dan brengt hij zijn paard naast een

der reserve-paarden en springt daar in vollen galop op over.

Zeer eigenaardig is ook de wijze, waarop de jonge Tehuelchen, op de

vogelvangst uilgaan. Er leeft in Patagonië een soort van patrijs, bekend

onder den naam van pampa-patrijs {Nothuria major). Het werktuig nu —
want een wapen kan men het niet noemen — dat gebruikt wordt om
dezen vogel te vangen is zeer eenvoudig. Het bestaat uit een licht riet,

ongeveer acht voet lang, aan welks einde een strik gemaakt is. Deze

strik, die uit een lange veder vei'vaardigd is, is buigzaam genoeg om

strak toegetrokken te kunnen worden en daarbij veerkrachtig genoeg om

zich zelve open te houden.

Met dit werktuig gewapend zoekt de Patagoniër een patrijs. Zoodra

hij er een ontdekt, begint hij er in steeds kleiner wordende kringen om
heen te rgden. Hierdoor wordt de vogel geheel in verwarring gebracht

en kruipt, in plaats van weg te vliegen, tegen den grond aan. Allengs

komt de jonge jager — want alleen jongens houden zich met deze jacht

bezig — zoo- dicht bij den vogel, dat hij den strik over zijn kop kan

halen en hem, eer hij weg kan vliegen, in de lucht slingert.

Een bekwaam vogelvanger kan, wanneer het geluk hem een beetje dient,

op deze wijze, in een uur tijds, drie of vier vogels vangen.

Men kan echter slechts gedurende een paar uren daags zich met deze

jacht bezighouden. Men heeft namelijk opgemerkt, dat de vogel, zoodra

de schaduw van den jager op hem valt, het vreemde gevoel, dat hem als

verlamt, afschudt en weg vliegt. Men kan dus alleen een korte poos voor

en na den middag jagen en zoodra dan ook de schaduwen langer worden

geeft de jonge jager zijn jacht op

De godsdienst der Tehuelchen onderscheidt zich van dien der Arauca-

niërs en Pampa's, doordien men volstrekt geen sporen van den zonnedienst

waarneemt. Daarentegen wordt elke nieuwe maan plechtig begroet. Ove-

rigens gelooven zij wel aan een goeden geest, maar tevens zijn zij er van

overtuigd, dat deze zich volstrekt niet om de menschen bekommert. Af-

godsbeelden of dergelijke dingen komen in het geheel niet voor. Evenmin

hebben zij bepaalde godsdienstige plechtigheden of feesten. Zij gelooven

ook aan het bestaan van een aantal booze geesten en onder die demons

is de gualichii de belangrijkste. Dezen trachten ze dan ook gunstig te

stemmen door talrijke paardenoffers. Het brengen dier offerhanden is ge-

woonlijk aan de medicijnmeesters opgedragen.

De laatsten, wier ambt niet erfelijk is, komen by alle stammen voor.

Zij werken veel met aderlatingen en weten ook op hun tijd met vergitt

1. J. G. Wood. Onbeschaafde volken.
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om te gaan. Ook eischt men van ben voorspellingen omtrent de naaste

toekomst en daardoor is het een tamelijk gevaarlijk baantje, want komen

hun voorzeggingen niet uit, dan moeten zij daarvoor dikwijls met hun

leven boeten.

Ook bij deze stammen komt het een enkele maal voor, ofschoon niet

zoo vaak als bij de Afrikaansche negers, dat de dood van een opperhoofd

aan tooverij wordt toegeschreven. Dat dit voor hem, die als toovenaar

verdacht wordt, hoogst onaangename gevolgen na zich sleept, behoeft nau-

welijks vermeld.

Het karakter der Tehuelchen biedt vele goede eigenschappen aan. Het

spreekt van zelve, dat ze wantrouwend zijn tegenover vreemdelingen en

inzonderheid is dat het geval tegenover de Spanjaarden. En ofschoon zij

onder elkander zoo eerlijk zijn als goud, bestelen zij een vreemdeling zon-

der eenige gewetenswroeging, zoo hard als zij kunnen. De eerlijkheid be-

staat voor het overige alleen in daden, maar strekt zich niet tot het

woord uit. Wanneer een Tehuelche iets vertelt, dan kan men er zeker

van zijn, dat het niet zoo is, want ze zijn aartsleugenaars.

DE STRAATM MA&ELHAËS EN VUURLAND.

Tierra del fnego of Vuurland behoort tot die gedeelten der aarde, die

slechts hoogst zelden door den voet eens reizigers betreden worden. De

zuidspits van Amerika werd voor de eerste maal omgezeild in 161fi en

wel door Jacob Ie Maire, uit Amsterdam en Willem Cornelis Schouten, uit

Hoorn. Het woeste rotsgevaarte, dat aan de zuidelijke punt van het Her-

miten-eiland uit den oceaan opstijgt, ontving zijn naam naar Schoutens

geboorteplaats.

De door de straat van Magelhaës van het vasteland van Zuid-Amerika

afgescheiden archipel, bestaat uit een aantal eilanden, die zeer verschillend

in grootte zijn. De belangrijkste zijn Desolation-land en Koning Kareis

Zuidland. Het laatstgenoemde, dat het grootste van allen is, kan tot op

zekere hoogte beschouwd worden als de kern van deze eilandenmassa,

Reeds door Magelhaës werd dit eiland ontdekt en het kreeg zijn naam

naar de talrijke vuren, die men daar in den nacht zag, 't zij dat het vul-

kanen waren, die hun gloeiende lava uitbraakten, 't zij, wat waarschijn-

lijker is, dat men slechts te doen had met de wachtvuren der Indianen.

Uit een geologisch oogpunt biedt Vuurland en vooral Koning Kareis

land weinig opmerkelijks aan. De bodem bestaat overal uit alluviale
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vormingen, mergel- en zandlagen. Hij is zeer arm aan metalen. Alleen

komt er nog al wat ijzererts voor.

Op den zuidelijken oever van de Uselesz-baai krijgt het land wat vriende-

lijker aanzien. Wel wordt hier vooralsnog geenerlei landbouw uitgeoe-

fend, maar de toestand is van dien aard, dat het wellicht mogelijk zou

zijn aardappelen, haver, rogge, enz. te verbouwen.

De flora vertoont hier geen andere vormen dan die ook in Zuid-Patagonië

en in het noordelijk deel van Europa voorkomen. Over het algemeen zijn

deze eilanden arm aan boouien. Hierop wordt alleen eene uitzondering

gemaakt door de noordelijke hellingen van sommige heuvels en door het

zuidelijk kustgebied van de Uselesz-baai. Hier, waar de gesteldheid van

den bodem verandert, wijzigt zich ook de plantengroei. Niet langer ziet

men verschrompeld struikgewas, maar krachtige, schoone boomen en groote,

oorspi'onkelijke wouden, waaraan vooral de talrijke laurierboomen en fuchsia's

een eigenaardige bekoorlijkheid bijzetten. Zelfs ontdekte Pertuiset , de

laatste reiziger, die dezen archipel onderzocht, cinerariën, camelia's en

kaneelboomen.

Alle dalen bevatten rijke, vruchtbare weiden. De paarden loopen tot

aan den buik in het gras en naar het uitwendig voorkomen van deze

dieren te oordeelen, is het van een zeer goede en voedzame kwaliteit. Naar het

oordeel van den zoo even genoemden reiziger, zouden die dalen een uit-

nemend goede gelegenheid . voor veeteelt aanbieden en dat vooral, daar het

gebleken is, dat het klimaat lang zoo ruw en bar niot is, als waarvoor

het tot dusver gehouden werd.

Om de eigenaai-dige tooneelen, die Tierra del fuego aanbiefit, te leeren

kennen, volgen wij de beschrijving, die de vrijheer von Oesterreicher geeft

van zijn doorvaart door de straat van Magelhaës.

De reiziger scheepte zich op het Oostenrijksche korvet Friedrich in en

wel te Valparaiso. Door de genoemde straat begaf hij zich naar Montevideo.

De straat, die vroeger een schrikbeeld was, zelfs voor de koenste zeevaar-

ders, vormt thans den meest gezochten weg voor schepen, die over stoom-

kracht beschikken kunnen.

Het is zeker niet algemeen bekend, dat zich in de straat van Magelhaës

het eenvoudigste postbureau der aarde bevindt. Sedert eenige jaren toch

hangt aan het verst vooruitstekend voorgebergte een vaatje, dat met een

ijzeren ' ketting aan de rots is vastgemaakt. Dat vaatje wordt door elk

schip, dat voorbij vaart, geopend om brieven daaruit te nemen of ook wel

om nieuwe brieven er in te leggen. Er is geen enkel voorbeeld van, dat

hierdoor misbruik van vertrouwen plaats had. En elk schip belast zich

gaarne met het overbrengen van die brieven, die naar een der plaatsen

of landen, waar het henen vaart, verzonden moeten worden.

))Biedt het binnenvaren in de straat van Magelhaës nog altijd eenig

bezwaar aan, de aanblik van het land weegt daar wel tegen op, ja zelfs

tegen alle ongemakken van het weer, die men te verduren heeft. En die

zijn niet gering. Hagel, regen, sneeuw en hevige stormen wisselen elkaar

onophoudelyk af, ja komen soms allen te gelijk voor.

Allergrilligst vertoonen zich de ronde koppen van kaap Pillar. Steil

vei'heft zich naar bet zuiden toe het fiere voorgebergte van Desolation-land.

nr. 22
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Èen heele archipel van rotsen strekt zich van de kust uit en velen daarvan

hebben zoo zuiver den vorm van een kruis of van een grafmonument, dat

men zich bijna op een kerkhof zou wanen. Op die rotsen beuken de gol-

ven. Zij wringen er zich door en over henen, tot het water, onder een

hevige branding, op de steile kust beukt en een breeden gordel van wit

schuim langs die kust doet ontstaan.

Zoover het oog reikt, stijgen die woeste, geta,nde koppen boven het hooge

gebergte uit. Slechts bij uitzondering vertoont zich in deze of gene rots-

spleet een verschrompelde boom.

De hemel is nagenoeg altijd met zwarte wolken bedekt, die zoo laag

hangen, als wilden zij de woeste baren door hare zv/aarte tot rust bren-

gen. Vooral de westelijke horizont is in den regel bedekt met sombere

wolken en meestal woedt van daaruit een stormwind, die hagel en regen

voor zich uitdrijft.

Zoodra wij de straat binnenliepen, vertoonde zich de fantastische omtrek

van kaap Pillar aan ons oog en wij konden ons bijna niet verzadigen aan

den aanblik der rotsgevaarten, die zich zoowel op den zuidelijken als op

den noordelijken oever verhieven.

Na den middag zocht de korvet de ruime Chusruca-haven op. Men kan

deze haven herkennen aan een smalle en diepe kloof, die toegang daartoe

verleent en aan den kolossalen gletscher, die op den achtergrond zichtbaar

is. De schoonheid van een gletscher, vlak aan de kust der zee, die als

in een lijst van groene en zilverkleurige korstmossen omvat is, de trotsch-

heid van die naakte berggevaarten, gevoegd bij de smalle, sombere zeestraat,

dat alles maakt een overweldigenden indruk op hem, die nog kort geleden

niets om zich henen zag dan den oneindigen oceaan.

De korvet voer tot in het achterste gedeelte van de fjord en wierp haar

anker uit in Nassau-haven. Deze door de natuur gevormde haven is

door hooge en steile rotsgevaarten omgeven. Tal van kleinere beken

storten zich naar beneden, terwijl men op de bovenste gedeelten der rot-

sen een kleine gletscher en een tal van grillig gevormde sneeuwvelden ziet,

die er aan herinneren, dat men zich op een vrij groote zuidelijke breedte

bevindt. Het was een waar genot hier het schip voor een korten tijd te

verlaten en rond te dwalen langs dezen vreedzamen oever, die met dicht

struikgewas begroeid was.

Den volgenden morgen verliet de korvet deze aan natuurschoon zoo

rijke haven en zette tot den avond hare koers voort door het meest schil-

derachtige gedeelte der straat van Magelhaés. Hier heerschte een in het

oog loopend verschil tusschen de noord- en zuidkusten. Aan de zuidzijde

toch rijzen de met schoon groen getooide oevers van het Jacqnes-eïland

zacht omhoog, terwijl de noordelijke oiver gevormd wordt door steile

rotsen, die voornamelijk uit kalksteen bestaan. Tal van gletschers dalen

langs de steile kloven en spleten naar beneden en strekken zich bijna tot

aan den zeespiegel uit. Alleen een smalle strook van groen kreupelhout

scheidt ze van het watervlak.

Tusschen de beide diep in het land dringende golven, die van Otivaij

en het Kaïdiega-ivaler, verheft zich een hoog gebergte met naakte, steile

toppen.
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's Avonds laat liep de korvet de Swallow-haven binnen. De klippen

en riffen zijn met dicht zeegras begroeid. De kleine heuvels, die aan het

strand zich verheffen, zijn met schoone boomen en zacht groen bedekt,

maar landwaarts in, op den achtergrond van den haven, rijzen met ijs en

sneeuw bedekte rotsgevaarten steil omboog, terwijl zich een woeste berg-

stroom, van een hoogte van 240 M., door een kloof naar beneden stort.

Men wordt niet moede, de verhe^^'en tooneelen te aanschouwen, die de

natuur hier heeft bijeen gebracht. De verbazende rijkdom en afwisseling

van de heerlijke natuurtafereelen bieden ruimschoots vergoeding aan voor

de bezwaren, die aan een tocht door de straat van Magelhaës verbonden zijn.

Het laatste gedeelte van de straat, dat doorgevaren werd, had onder

begunstiging van een helderen hemel, als 't ware zijn zondagspak aange-

trokken. Wij voeren voorbij de Sneeuwsond en het Ines-eiland. De niet

sneeuw bedekte hellingen en toppen, die dezen sond omzoomen, steken

scherp af op een groenen achtergrond.

Ofschoon er slechts een zachte briesch woei, vertoonden zich toch mijlen

ver met schuim bedekte golven. Dat komt omdat hier de vloedgolf van

den Atlantischen Oceaan, die welke uit de Stille Zuidzee komt, ontmoet,

wat natuurlijk een hevige branding veroorzaakt.

Aan beide zijden waren de oevers met boomen bezet, die in vollen zo-

mertooi stonden. Zelfs de Groote Berg, die zich tot een hoogte van 500

M. verheft, had zijn sneeuwkleed uilgetrokken, om het niet voor het be-

gin van den winter weder aan te doen.

Tusschen kaap Holland en kaap Froward strekt zich een groote, onaf-

gebroken, steile rotswand uit, die een zoo regelmatig voorkomen heeft,

dat het schijnt als hadden cyclopen hem kunstmatig opgericht. Die rotswand,

die met mossen en andere planten bedekt is, vormt een der schoonste too-

neelen, die de straat oplevert.

Aan de zuidzijde verheft de hooge Sarmiento zijn met gs en sneeuw

gekroonden top tot boven de wolken.

Bij kaap Froward sloeg het weder om, of liever deze kaap schijnt een

soort van klimatologische grens te vormen. Immers tot op dat punt had

een stevige westewind ons voortgedreven, terwijl de hemel voortdurend

met zware, zwarte wolken bedekt was, doch nauwelijks hadden we kaap

Froward bereikt of de lucht klaarde op en een heldere blauwe hemel

welfde zich boven onze hoofden. Ook het gewijzigd voorkomen der oevers

komt daarmede overeen. Want naarmate men meer naar het oosten komt,

worden de oevers van de straat te gelijk minder steil en minder hoog, om
ten slotte bepaald vlak te worden." ^

Aan dit oostelijk deel van de straat van Magelhaés ligt de Chileensche

nederzetting Punta Arenas, die haren naam dankt aan den zandigen oever.

Niet lang geleden werd alhier in een bedding van eene naburige

rivier goud gevonden en op een ander punt vond men ook steenkolen,

1. Reise Sr. Maj. CorveUe Friedricli. Wiener Abeiidpost voni 4 Juli. 1876.
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ofschoon de kwaliteit van deze laatsten beneden het middelmatige bleek

te zijn.

Het stadje bestaat uit 230 huizen en maakt geen "onaangenamen indruk.

De houten huizen zijn wit en groen geverwd, de straten breed, doch groo-

tendeels nog ongeplaveid en het geheel ligt op een zacht golvend terrein,

dat door boomen omgeven en naar het noorden toe, door een tamelijk hoogen

heuvel afgesloten is.
-

Het klimaat is er alles behalve aangenaam. Gedurende den zomer is een

onbewolkte hemel bepaald een uitzondering en 't is mooi, wanneer er van

vijf dagen één is, waarop het mogelijk is aan de kust te landen.

De kolonie bestaat gedeeltelijk uit bannelingen, veelal deserteurs van het

Chüeensche leger, gedeeltelijk ook uit personen, die er zich vrijwillig ge-

vestigd hebben of beter gezegd, die men er heen gelokt heeft, door hun

uitgestrekte landerijen aan tc wijzen. Daarenboven ontvangen deze Chi-

lotes — dat is de naam, dien deze landverhuizers zich zeiven gegeven heb-

ben — van de zijde der regeering, loon voor hun arbeid. Zij vormen het

werkzaamste deel der zeer gemengde bevolking, arbeiden veel, maar zijn

ook liefhebbers van veel drinken en naar men beweert, kennen hunne

vrouwen de huwelijkstrouw alleen van hooren zeggen.

Overigens vindt men hier op dezen uithoek der aarde een zeer volledige

staalkaart van de bevolking der Nieuwe Wereld. Van het Indianen-type

tot aan het zuiver, kaukasische tyjDe, kan men alle nuancen en kleur-

schakeeringen aanwijzen, ja zelfs ontbreken Afrika's zwarte zonen en doch-

teren niet en dus de uit de vei'eeniging met andere rassen ontstane kleur-

lingen evenmin.

Het gekruiste ras, dat ontstaan is uit de vereeniging van Spanjaarden

en Indianen — en waartoe ook de Chiloten behooren — zijn krachtige, for-

sche menschen, die op uitstekende wijze de bijl weten te hantéeren, iets

wat dan ook wel noodzakelijk is, in de dichte wouden, die hier gevonden

worden.

Deze menschen leven zoo eenvoudig mogelijk en voeden zich bijna uit-

sluitend met aardappelen, die op Chiloë wel is waar nog goed gedijen,

maar te Punta Arenas niet tot vollen wasdom komen.

Naarmate er meer gebruik wordt gemaakt van de vaart door de siraat

van Magelhaês, zal ook de welvaart van Punta-Arenas toenemen, doch tot

dusver zijn de middelen van bestaan zijner inwoners niet zeer winstgevend.

De volgende zeeëngte, de zoogenaamde tweede straat, voer de Friedrich

nog met een gunstigen stroom door, doch toen vond hij een zwaar beletsel

in de ontzaglijke massa's water, die de vloedgolf in de straat opstuwt.

Hier schijnt de oever te bestaan uit palaeozoïsch gesteente. Meer naar

het oosten toe worden de oevers moerassiger ; dan heeft men spoedig de

blauwe golven van den Atlantischen Oceaan onder zich.

De inboorlingen van Tierra del Fuego zijn de Pescheira's van JJougain-
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ville en dragen tegenwaoidig in de volkenkunde den n^aam van hun land.

Volgens Pertuiset zijn ze volstrekt niet zoo leelijk als men dikvs^ijls be-

v^^eerd heeft, ja hij durft ze zelfs schoon noemen. In elk geval staan ze,

vyat hun gelaatstrekken aangaat, ver boven de Patagoniërs , met wie ze

stamverwant zijn. Oestenreicher zag te Punta Arenas Vuurlandsche vrou-

wen — mannen hebben zich nog nooit in de kolonie vertoond — en

zegt dat haar type met dat van de Tehuelchen veel overeenkomst heeft.

Ook zij hebben een laag voorhoofd, breede, vooruitstekende jukbeenderen,

een bijna vierkant gelaat en wat haar lichaamsbouw en de kracht harer

tanden aangaat, kunnen ze met geen enkel ander volk, maar alleen met

de gorilla's vergeleken worden.

De gelaatskleur schijnt oorspronkelijk blank te zijn, doch zoowel de

zon, die de huid verbrand heeft, als het vuil, dat deze gewoonlijk be-

dekt, maken het bijna ondoenlijk, dit met eenige zekerheid te zeggen.

Het hoofdhaar der mannen, dat ze op de wijze der Patagoniërs dragen,

is zeer zwaar. De vrouwen hebben midden op het hoofd een scheiding,

terwijl aan elke zijde een breede vlecht op den rug hangt. De baard ont-

breekt den mannen gewoonlijk geheel en al.

De kleeding is, zooals we wel vermoeden kunnen, uitermate eenvoudig.

De een of andere dierenhuid, los over de schouders geworpen, beschut hen

tegen de koude. In tegenstelling met de Patagoniërs dragen zij het haar

aan de buitenzijde. Eenigen bezitten laarzen, die van rattenvellen zijn

gemaakt.

De vrouwen zijn veel minder goed gekleed dan de mannen, maar dragen'

daarentegen hals- en armbanden, die van schelpen vervaardigd zijn.

De taal der Vuurlanders komt tamelijk wel overeen met die der Pata-

goniërs. Nogthans is het niet een en de zelfde.

Hun voedsel bestaat uit weekdieren, visschen, ratten, wilde ganzen en

guanaco's.

Als wapenen gebruiken zij bogen en pijlen. De pezen der bogen zijn

vervaardigd uit in elkaar gedraaide darmen van dieren, terwijl de houten

pijlen in het vuur gehard en van een steenen punt voorzien zijn. Ook

bezitten zij slingers, die ze behoorlijk goed weten te hanteeren.

Het is hier de plaats om melding te maken van den Archipel der Ma-

louïnen of talhlands-eilanden. Deze Britsche bezitting ligt ten oosten van

Tierra del Fuego. Zij bestaat uit twee groote eilanden — W'esl- en Oost-

Falkland — en een menigte kleine. Te zamen hebben zij een oppervlakte

van 12279 km. en een bevolking van 800 zielen. De hoofdstad is

Port-Louis.

In het jaar 1874 zond de gouverneur der Falklands-eilanden een zeer

gunstig verslag aan het Britsche ministerie van koloniën en voorspelde hun

een schoone toekomst. Het schijnt, dat gedurende de laatste twintig jaren,
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het klimaat een bepaalde wijziging heeft ondergaan en wel in dien zin,

dat de winters minder streng geworden zijn. Dat verschijnsel pleit voor

de bewering van den hoogleeraar Agassiz, dat een tak van den warmen golf-

stroom een zuid- westelijke richting genomen heeft en naar deze eilanden

toestroomt.

In het zoo even genoemde verslag wordt vooral ook gewezen op de ver-

betering van de wol der schapen en worden voorbeelden aangehaald, dat dit

product soms het dubbele van vroeger opbracht. Die verbetering wordt toe-

geschreven aan veredeling van het ras door kruising met Engelsche schapen,

»Zes jaar geleden," aldus luidt het verder in het verslag, ))zou een equi-

page, die op het westelijke eiland schipbreuk leed, van honger hebben moeten

sterven. Doch sedert is men zoozeer vooruitgegaan, dat men nergens op

deze eilanden zou kunnen landen, zonder binnen een omtrek van 15 tot 2

4

km. huisvesting en voedsel te vinden." ^

DE ROMAANSCHE VOLKEN VAN ZüID-AiERIKA,

Geheel Zuid-Amerika kan beschouwd worden als een domein der India-

nen, die alom de kern der bevolking vormen, ofschoon ze in de meest ver-

schillende typen optreden en onderling zoo sterk mogelijk afwijken, zoowel

ten opzichte van hun karakter als van hun ontwikkeling.

De blanken, die uit een politiek oogpunt de meesters van het wereld-

deel zijn, vormen tegenover de inboorlingen slechts een zeer geringe min-

derheid. Toch hebben dezen, dank zij hun meerderheid op intellectueel

gebied, aan Zuid-Amerika een eigenaardigen stempel gegeven, zoodat men,

in tegenstelling van het Angel-Saksisch Noord-Amerika, van een Latijnsch

of Romaansch Zuid-Amerika spreken kan.

De meeste karaktertrekken van dat Latijnsche Amerika hebben we reeds

leeren kennen bij de beschouwing van Midden-Amerika, dat er eveneens

toe behoort en wat de sociale en politieke toestanden aangaat, zullen we

in Zuid-Amerika dezelfde toestanden als daar terugvinden.

Veelal heeft men de ongunstige uitkomsten der kolonisatie in Zuid-Ame-

rika daaraan willen toeschrijven, dat de Komaansche volken volstrekt geen

geschiktheid hebben om te koloniseeren. Maar dit is toch eigenlijk niet

meer dan eene phrase, die geen wetenschappelijk onderzoek doorstaan kan.

Er zijn echter andere redenen, die in het oog gehouden moeten worden.

Vooreerst vergete men niet, dat de Spaansche koloniën grootendeels in

1. Allgem. Zeiliiiic,, 3 April 1874.
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de tropische zone gelegen zijn, waar geen enkel Kaukasisch volk eigenlijke

volkplantingen stichten kan. Maar daar is nog meer. In bijna alle lan-

den, waar de Spanjaarden zich vestigden en koloniën stichtten, welke ko-

loniën tegenwoordige onafhankelijke vrijstaten vormen, stieten zij op een

Indiaansche bevolking, die vaste woonplaatsen had en zich met landbouw

bezig hield. Het was niet mogelijk deze bevolking uit te roeien, evenals de

rondzwervende jagerstammen van Noord-Amerika, hier, waar de inboorlin-

gen het reeds tot een zekeren trap van, zij het ook eigenaardige bescha-

ving hadden gebracht. De Europeesche kolonisten vormden in deze landen

slechts een geringe minderheid, die wel door haar hoogere verstandelijke

ontwikkeling de meerderheid beheerschen, maar ze niet vernietigen kon.

Hiervan was eene onvermijdelijk gevolg een sterke vermenging van blanken

en roodhuiden, waardoor de Spaansche koloniën als 't ware met Mestiezen

overstroomd werden. En zij zijn het vooral, die de Europeesche bescha-

ving in Amerika tegenhouden en deze tot een soort van inlandsche be-

schaving terugbrengen. Want tegenover hen staan de weinige onver-

mengde Eomanen machteloos.

In den laatsten tijd hebben vele staten van Zuid-Amerika een prijzens-

waardigen ijver aan den dag gelegd, om tot een gunstiger toestand te

geraken. In hoever dit streven met een goeden uitslag bekroond zal wor-

den, is vooralsnog met geen mogelijkheid te zeggen. Wat tot dusver

verkregen werd, zullen we zien bij de behandeling der afzonderlijke staten.

Intusschen is het niet moeielijk — al laat men de meerdere of mindere

geschiktheid der Eomanen om te koloniseere buiten rekening — om een

verklaring te vinden van de veel gunstiger toestanden, waarin Noord-

Amerika zich tegenover de zuidelijke helft van het werelddeel bevindt.

»Bijna overal", aldus spreekt een onzer hedendaagsche aardrijkskundigen,

»in Zuid-Amerika is de invloed, dien het Romaansche, Katholieke Europa

(Spanje en Portugal) er heeft uitgeoefend, merkbaar in de taal en den

godsdienst. De geografische namen zijn voor een groot deel van Romaan-

sche afkomst. Patagonië alleen is geheel buiten dien invloed gebleven.

Cortez en Pizarro legden den grond voor het uitgestrekte bezit, dat Spanje

later in Amerika zou krijgen en dat zich heeft uitgestrekt van Californië

tot Patagonië, met uitzondering alleen van Brazilië, dewijl dit, naar men

meende,- geen edele metalen bevatte. Gedurende de 16'''-' eeuw gingen de

Spanjaarden, door gouddorst geprikkeld, met meedoogelooze wreedheid de

kiemen der inheemsche beschaving op de aan metalen rijke, westelijke hoog-

vlakten uitroeien en het volk onderdrukken.

In de l?*'" eeuw kwam de geestelijkheid tegen deze wijze van handelen

in verzet. De Jezuïeten zetten hun zendingen onder de Roodhuiden steeds

voort en van dien tijd dagteekent dan ook de oprichting van een theo-

kratischen staat onder de Guarani's aan den Paraguay. Maar hoe verdien-

stelijk dit streven op zich zelve ook geweest moge zijn, het had slechte

gevolgen in de vermenging van Spaansche en Indiaansche elementen, in

geloof en leven. Terwijl in Noord-Amerika de Indianen werden verdrongen,

had in Zuid- en Midden-Amerika eene vermenging plaats, die de bevol-

king geestelijk, zedelijk en staatkundig heeft verlamd.

In de 18''<= eeuw voerde Spanje een handelstelsel in, dat alle kiemen
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van zelfstandige ontwikkeling in de koloniën doodde. Eeederij en bezit

van schepen was den Amerikanen niet geoorloofd. Hooge belastingen be-

moeielijkten het verkeer, monopoliën deden de prijzen tot een verschrikke-

lijke hoogte stijgen. In Buenos-Ayres b.v. kostte het beslaan van een

paard 5 peso's, d. i. ƒ 12.50, terwijl het paard zelf twee peso's kostte. De

verzorging van alle koloniën ging van eene stad uit, eerst van Sevilla en

sedert 1720 van Cadix. Eerst sedert 1775 werd het verkeer vrijer.

Spanje had een zeer verkeerden weg ingeslagen. Drie eeuwen lang was

de dun, verspreide bevolking zonder ontwikkeling gelaten en zonder de

voornaamste middelen daartoe : goed onderwijs, zelfwerkzaamheid en ver-

keerwegen en Spanje had gemeend daardoor zijn gezag het best te kunnen

handhaven. Maar deze handelwijze verwekte onverschilligheid, ja haat tegen

het moederland en werd oorzaak dat, toen in het begin der 19'^'^ eeuw de

Franschen Spanje binnenrukten, de koloniën opstonden en zich vrij vochten.

De vrijgevochten staten vormden republieken, waarin nog tegenwoordig

twist en tweedracht een vrije en snelle ontwikkeling in den weg staan.

Van die minder gunstige, hier en daar zeer ongunstige toestanden, draagt

Spanje voor een groot deel de schuld. Zijn bezittingen zijn nu beperkt tot

de eilanden Cuba en Portorico, waar het zich slechts met moeite staande

houdt." ').

Hoe geheel anders was de loop der zaken in Noord- dan in Zuid-Ame-

rika. In Noord-Amerika kwamen, althans in de eerste tijden, kolonisten,

die om godsdienstige of staatkundige redenen hun vaderland verlaten had-

den, mannen, die hun overtuiging te lief hadden, dan dat ze die tot welke

prijs ook, hadden willen opofferen. Het waren veelal degelijke, krachtige

persoonlijkheden, die den oceaan overstaken.

Zij vonden daar niet, zooals dat met de Spanjaarden in Zuid- en Mid-

den-Amerika het geval was, een weelderig vruchtbaar land, een land boven-

dien, dat ongelooflijk rijk was aan edele metalen ; ook geen zachtzinnige,

vreesachtige bevolking, die zonder veel moeite onder den duim gehouden

kon worden. Integendeel, de onontgonnen jachtgebieden leverden zelfs het

noodzakelijkst levensonderhoud niet op. Bij de beschouwing van Noord-

Amerika wezen wij er reeds op, hoe de eerste kolonisten letterlijk van

honger omkwamen en hoe eerst blijvende volksplantingen gevestigd konden

worden, toen men in de tabak van Virginia een geldwaardig ruilmiddel

gevonden bad. En niet alleen moest de strijd gevoerd worden tegen de

natuur, ook wreede, bloeddorstige, menschelijke vijanden had men hier te

bekampen, vijanden, wie men hun jachtgronden stuk voor stuk, met geweld

ontwringen moest.

En wanneer dan de Europeesche landverhuizer door noesten vlijt en sta-

len volharding het zoover gebracht had, dat hij een stuk grond ontgonnen

en in vruchtbaar bouwland veranderd had, dan was hij wel verplicht zijn

nieuw vaderland niet te verlaten, wanneer hij zijn kinderen de vruchten

van zijn arbeid wilde achterlaten. Zijne belangen en de belangen zijner

kinderen gingen hand aan hand met die van zijn nieuw vaderland, terwijl

de spoedig rijk geworden Spanjaard Zuid- of Midden-Amerika den rug toe-

1 l', R. Bos. Leerboek der Aanlrijkskuiide. Groningen. 1878. 3e dtuk.
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keerde, om de gemakkelijk verworven schatten in het moederland te gaan

verteren.

Een ander groot voordeel voor de kolonisatie in Noord- Amerika was het

klimaat, dat het den Noord Europeaan mogelijk maakte zelf handenarbeid te

verrichten. Althans het noordelijk deel kon aldus bevrijd blijven van den

vloek der slavernij. En bleef het daardoor — althans gedeeltelijk — van die

zijde bevrijd van de zoo noodlottige vermenging van rassen, ook van de

zijde der zeer vijandig gestemde roodhuiden dreigde dat gevaar op lang na

niet in die mate als in Zuid-Amerika van de zijde der veel zachtzinniger

inboorlingen.

Opmerkelijk is ook de invloed, die zoowel in Noord- als in Zuid-Amerika

door de koloniën op het moederland werd uitgeoefend. Het bezit der

Noord-Amerikaansche koloniën deed Engeland toenemen in macht en groot-

heid, in welvaart en bloei. Terwijl het zijn zeemacht vermeerderde ter be-

scherming van zijn overzeesche bezittingen en steeds uitgebreider handels-

trekkingen, baande het zich onwillekeurig den weg tot de onbetwistte

heerschappij op den oceaan. En toen het ten slotte zijn overzeesche be-

zittingen verloor, had dit, althans na verloop van eenigen tijd, geen na-

deeligen invloed op zijn welvaart. Integendeel, de handelsbetrekkingen

werden nog veelvuldiger, en waar het morrende en ontevreden onderdanen

verloor, kreeg het bevriende stamverwanten in de plaats.

Slaan we thans een blik op Spanje, dan zien we, dat ook hier de ko-

loniën een ontzaglijken invloed op het moederland uitoefenden, maar juist

in een omgekeerden zin. Het bezit dier volkplantingen had een allernoodlot-

tigsten invloed. De schatten, die van uit de nieuwe wereld toevloeiden, werkten

ontzenuwend op het volk. Het inlandsche mijnwezen kwijnde, waar de

mijnwerkers naar het goudland stroomden, de fabrieken stonden stil, de

landbouw kwam in verval. Men schuwde gezetten arbeid, die veel te

langzaam vruchten afwierp. De vroeger arbeidzame bevolking verslapte, de

Spanjaarden werden een natie van goudzoekers en de kostbare zilvervlo-

ten, die van uit de nieuwe wereld a'ankwamen, wel verre van welvaart

en rijkdom te verspreiden, werden verslonden door een kostbaren oorlog, be-

gonnen door een kribbig pilaarbijter, die er zich maar niet mee kon ver-

eenigen, dat sommigen zijner raedemenschen andere gedachten koesterden,

dan die in zijn stompzinnig brein opkwamen.
Dan het verlies van de koloniën voltooide, wat het bezit begonnen had.

De weinige handel, dien Spanje nog bezat, ging verloren, waar de verbitterde

kolonisten alle betrekkingen met het moederland afbraken. Gaan de thans

bevrijdde koloniën nog steeds gebukt onder de gevolgen van het wanbeheer

van het moederland, niet minder zwaar boet dit laatste voor zijn misda-

dige handelwijze tegenover zijn koloniën.

Letten we ten slotte op de ethnische en politieke klove, die de Roma-
nen in Zuid-Amerika onderling scheidt. De bezittingen der Nederlanders, ^
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Engelschen en Franschen in Guijana buiten rekening gelaten, is geheel Zuid-

Amerika in handen van twee Komaansche volken, die dat bezit op een zeer

ongelijke wijze deelen. Het zijn de Spanjaarden en de Portugeezen.

Het ethnisch verschil nu, dat men op het Pyreneesch schiereiland tus-

schen deze beide volken waarneemt, vindt men aan de overzijde van den

oceaan terug. In een opzicht komen zij met elkaar overeen, daarin name-

lijk, dat zij zich beiden beschouwen als volken, die met het moederland

niets te maken hebben
;
ja, zelfs dragen zij de Europeesche nakomelingen van

hunne voorouders een gloeienden haat toe. En inderdaad is de Zuid-Ame-

rikaan van Chili , Venezuela of Mexico evenmin een Spanjaard als de Zuid-

Amerikaan van Brazilië een Portugees is. Overal in Amerika, waar Euro-

peanen, van welken stam ook, aan zich zeiven overgelaten worden, zien

wij, dat zich een nieuw volk vormt.

Maar al hebben beiden zich van hun oorspronkelgk type verwijderd, het

heeft daarom de Spanjaarden en Portugeezen van Zuid-Amerika niet nader

tot elkaar gebracht.

Vooreerst kozen beiden een verschillenden staatsvorm. Terwijl geheel

Spaansch-Amei'ika zich voor den republikeinschen regeeringsvorm verklaarde

en elke poging om dezen omver te wei'pen met kracht terugwees, hield

Brazilië aan den monarchalen regeeringsvorm vast. Maar ook op alle andere

punten wijken beide volken zoover van elkander af, dat alleen oogen-

blikkelijke belangen hen voor een korten tijd tot elkander brengen kunnen.

Met het oog hierop zullen we eerst de Spaansche republieken van Zuid-

Amerika beschouwen, daarna Brazilië en ten slotte eindigen we met de

Europeesche koloniën in Guijana.

VENEZUELA,

We zullen onze beschrijving der afzonderlijke staten van Zuid-Amerika

beginnen met die van Venezuela, de groote republiek, die een belangrijk

deel van het bekken der Amazone-rivier omvat, welks geographischen toe-

stand We reeds beschreven hebben.

Met het oog op de temperatuur kunnen we het land verdeelen in drie

gebieden.

De heete gordel, die zich tot eene hoogte van ongeveer 700 BI. boven

den spiegel der zee verheft, heeft een gemiddelde temperatuur van 25" C.

en daarbij zijn die stroken over het algemeen gezond. Het gematigd gewest,

dat een temperatuur van ongeveer 18" C. heeft, strekt zich uit van 700 —
2000 M. boven den zeespiegel. Hier spreidt de natuur een onbegrijpelijke
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^
pracht ten toon en het verblijf in deze streken is even aangenaam als ge-

zond. Gedurende de koudste maanden — December en Januari — daalt

de thermometer toch niet beneden 15", terwijl hij in de warmste maanden

— April en Mei — tot 25" stijgt. De nog hooger dan 2000 M. gelegen

gedeelten des lands vormen den kouden gordel, die hier en daar met sneeuw

bedekt is.

De plantenwereld van Venezuela is buitengewoon rijk en biedt de grootst

mogelijke verscheidenheid aan. En daar ze bovendien uitsluitend de uit-

voer-artikelen voor deze republiek levert, is ze van het hoogste belang.

Allereerst noemen we de koffie , die den grootsten rykdom van Venezuela

uitmaakt.

De beste koffie groeit in den gematigden gordel en wel vooral daar,

waar veel morgendauw voorkomt. In de warmere streken wordt deze

heester aangekweekt onder de schaduw van grootere boomen.

Eeeds in het vierde of vijfde jaar levert de koffieboom vruchten. In

October begint de oogst. De vruchten, die er als kleine roode kersen uit-

zien, worden eerst, door middel van een apparaat, van haar vleezig om-

hulsel ontdaan. De aldus behandelde vruchten worden een korte poos in

daartoe ingerichte bassins aan gisting blootgesteld en vervolgens in groote

gemetselde bakken gedroogd. Daarna komen zij in de trilla, waar zij door

stampen of schudden ontdaan worden van haar perkamentachtige bolsters,

om eindelijk het reinigingsproces in een venteador te voltooien. De jaar-

Igksche productie der koffieheesters bedraagt tegenwoordig 350000 kilo's.

Een ander belangrijk voortbrengsel van Venezuela is de cacao. »De cul-

tuur," aldus spreekt Appun, «van de cacao is in Venezuela zeer voordeelig,

daar zij, wat hier van groot belang is, minder werkkrachten vereischt dan

andere cultures en de cacao altijd hoog in prijs is. Echter is bij zulk een

plantaadje een veel nauwlettender toezicht noodig dan bij eenige andere en

bovendien is de cacao-oogst zeer onzeker. Te veel nattigheid doet den

boom evenzeer kwaad als te langdurige droogte. Toch is vochtigheid on-

misbaar voor zijn groei, zoodat hij dan ook alleen goed tiert in de nabij-

heid van rivieren en beken, waar in den drogen tijd het terrein door

middel van gegraven greppels bevochtigd of zelfs voor korten tijd geheel

onder water gezet kan worden.

De boom groeit tamelijk snel, doch er verloopen eenige jaren, alvorens

hij vruchten draagt, waarom dan ook de cultuur minder in zwang is dan

anders het geval zou zijn. Begint hij echter eenmaal te dragen, dan ont-

wikkelt hij een buitengewone kracht, zoodat zijn bloesems niet alleen overal

uit den stam en de takken, maar zelfs uit de houtachtige gedeelten der

m wortels boven den grond te voorschijn komen.

Zoogdieren, vogels en insekten maken aanhoudend jacht op de vruch-

ten. Hierdoor en door slecht weder, inzonderheid door plotselinge da-

ling der temperatuur, wordt de oogst dikwijls zeer benadeeld. Die oogst
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heeft jaarlijks tweemaal plaats, in Juni en December en op de bizonder •

gunstig gelegen haciënda's, zelfs wel om de drie maanden.

De uit de groote, dikke, roodbruine vrucht genomen boonen, ruim der-

tig in getal, die omgeven zijn door een witte zelfstandigheid, welke veel

vocht bevat, worden op een geplaveiden, van geulen voorzienen vloer uit-

gestort, waar de witte zelfstandigheid zich ontbindt en het vocht door de

geulen wegloopt. Is aldus de vochtigheid verminderd en zijn de zich snel

ontwikkelende kiemen der boonen door gisting vernietigd, dan worden

de boonen omgeschud in een soort van meel, dat het nog overige vocht

opslorpt en daarna in de zon gedroogd, wat zeer snel en voorzichtig ge-

schieden moet, opdat zij niet door plotseling opkomende regenbuien bedor-

ven worden. Behoorlijk gedroogd zijnde, blijven zij in een droge bewaar-

plaats langen tijd goed, ofschoon ze in oliegehalte en geur snel achter-

uitgaan.

In Venezuela wordt, vooral door de kreolen, zeer veel cacao gebruikt,

doch zonder eenig toevoegsel van specerijen. Men koopt de kleine, ronde,

uit zuivere cacao vervaardigde koekjes op de markten en in de pulperia's

voor een zeer matigen prijs.

Een cacao-plantaadje levert een schoon gezicht op. De lange, blauwgroene

bladeren, die, als ze nogjong zgn, goudgele en purperen tinten vertoonen, de

gladde, grijze stam, om welke zich donkergroene en karmozijnroode slinger-

planten gestrengeld hebben, de in kleine bosjes daaraan zittende schoon ge-

vormde, roodachtige bloemen, de vruchten, die in onrijpen toestand blauw-

groen en goudgeel zijn en rijp zijnde een donzig purperrood vertoonen —
dit alles vèreenigt zich om dezen boom tot een type van groeikracht en

plantenschoonheid te maken. Dit tafereel wordt afgewisseld door de scha-

duwrijke buscares, die er zich boven verheffen, terwijl de scharen groene

parkieten, die als de cacao rijp is, hier hun verblijf vestigen, er leven aan

bijzetten.

Op den grond, tusschen de boomstammen beweegt zich een donker-

bruin, scharlakenrood gestreept lint of band van ongeveer zes duim breedte,

dat geen einde schijnt te hebben. Het is een karavaan van vachacas,

bruine mieren, met grooten kop en groote nijpers, die de roode bloesems

der buscares komen vernielen, van welken zij elk een groot stuk in hun

nijpers omhoog houden, om het naar hunne van zand en klei opgeworpen

nesten te brengen.

Wee het vee of de menschenvoet, die storend tusschen dit lint komt.

In een oogwenk zijn ze met vertoornde mieren overdekt, die zich op een

geweldige wijze wreken door de pijnlijkste beten toe te brengen. In groote

hoopen vereenigd, dooden ze binnen korten tijd niet alleen kikvorschen.

maar zelfs slangen, wier doode lichamen zij, met een bewonderenswaardige

kracht en volharding naar hunne nesten weten te slepen."
'

De beste cacao is afkomstig van de plantaadje Chuao, die het eigendom

is van de universiteit van Caracas. Hier wordt jaarlijks omstreeks 500 kg.

geteeld, terwijl de geheele opbrengst in Venezuela 30000 kg. bedraagt.

Ook de suiker moet onder de kuituurgewassen van Venezuela vermeld

1. G F. Appuii. Keis door Venezuela. Voor Nederland bewerkl door J B, Hielstap Arn-

hem. 1872,
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worden. Meestal wordt op de plantaadjes bet zoogenaamde Otahiti-riet (Sac-

charum officinarum) verbouwd. De rijpe stukken riet worden eerst ge-

plet tusschen ijzeren platen. Het aldus verkregen sap wordt in een reser-

voir geleid en van daar in ijzeren ketels, waarin het gekookt wordt. Door

het schuim af te scheppen, wordt dan de suiker gereinigd. Daarna wordt dit

sap in houten vormen gegoten, waarin men het laat stollen. Het uitgeperste

en gedroogde riet wordt als brandstof gebruikt.

De aldus gewonnen suiker heeft een bruine kleur en vrordt |J«jpe^O)ï

genoemd.

Katoen, en wel de zoogenaamde Sea-Island- katoen, een der beste soor-

ten, werd eenige jaren geleden, bij wijze van proefneming, aan het meer

van Valencia verbouwd. Die proef echter viel zoo gunstig uit, dat dit

gewas tegenwoordig op vele plaatsen wordt aangekweekt Venezuela voert

dan ook jaarlijks ongeveer 30000 kg. uit.

Indigo was vroeger een der meest belangrijke producten van Venezuela,

doch die teelt wordt hoe langer hoe meer verdrongen door de koffie, dewijl

deze kuituur veel gemakkelijker is en bovendien niet in die mate den

grond uitput.

Mais wordt veelvuldig verbouwd en wel in allei-lei soorten. Men vindt

witte, gele, violetkleurige, roode en zwarte mais. Het wordt ook veel ge-

bruikt als voeder voor paarden en muilezels.

Ook
.
kinaboomen, wier verspreiding overigens binnen tamelijk enge gren-

zen beperkt is, komen veel voor.

De saisasparilla [Smilax sarsaparüla), een wortel, die reeds lang als

bloedzuiverend geneesmiddel bekend is en gebruikt wordt, komt zoo me-

nigvuldig voor, dat jaarlijks 750 kg. worden uitgevoerd, vertegenwoordi-

gende een waarde van f 90000.

Onder de minder belangrijke planten van Venezuela noemen we nog de

volgende : de buitengemeen bittere bast van Vallesia hypoglaiica, amar-

goso genoemd; de vruchten van Bromelia chrysantha, de bloedreinigende

stengel der Micadia gonoclada, die in Venezuela guaca genoemd en ook

als tegengift gebruikt wordt ; de guazuma ulmisotia, waarvan de bast ge-

bruikt wordt om verkoelende dranken te bereiden, de Weinmania glabra,

de Pepa de Cola, de Cola acuminata, welks zaden een uitnemend goed

geneesmiddel tegen leverziekte zouden zijn ; de bloedstillende Bosa de

Montana {Brownea grandiceps) ; de Pepa de Cedy^on
; de Sinahra Ce

dron, welks zaad met goed gevolg tegen slangenbeten aangewend wordt
;

de Ojo de Zamuro van Muncxina puriens, een middel tegen asthma en

verder een aantal oliehoudende zaden, boomen en vruchten.

Het aantal inwoners van Venezuela is niet met zekerheid op te geven.

Wanneer we de in het bovenland wonende Indianenstammen buiten reke-

ning laten, dan bedraagt het zeker 1500000. Dat we over eenigen tijd

daaromtrent meer zekerheid verkrijgen zullen, mogen we met grond ver-
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wachten, daar het gouvernement, bij besluit van den 9den Januari 1871,

een statistiek bureau heeft opgericht, onder den naam van Direccion gene-

ral de Estadistica.

Het dichtst bevolkt zgn natuurlijk de landbouwende districten in den om-

trek der groote steden. Dan ook hier is nog overvloedig plaats voor een

tal van landverhuizers. Intusschen is het te hopen, dat geen Europeanen

zich laten vinden om naar die tropische streken te verhuizen.

De geschiedenis der Duitsche kolonie Tovar strekt in dat opzicht tot een

waarschuwend voorbeeld. Zij werd gesticht door den geleerde Agostino Co-

dazzi, geboren teLugo, in Italië, in het jaar 1793, overleden te Pueblito, in Co-

lumbia, in 1859. In het jaar 1842, toen de burgeroorlog in Venezuela voor

een korte poos werd afgebroken, vatte hij het voornemen op aldaar een

volksplanting te stichten, evenwel niet van zijn landgenooten, maar van

Duitschers, wier werkkracht en volharding hij veel hooger stelde, dan die

van de Italianen.

Hij koos voor zijn doel een hoogvlakte, op ongeveer 110 km. afstand

van Caracas gelegen en gaf aan de nieuwe kolonie den naam van Tovar,

naar een kapitalist die hem geldeljjk ondersteunde. Ib 1843 kwam Co-

dazzi zelf naar Duitschland om de landverhuizers, die voor het meerendeel

uit het Schwartzwald afkomstig waren, af te halen. Alle moeielijkheden

en bezwaren, die de nieuwe volkplanting in den weg stonden, werden door

zijne volharding overwonnen. Tusschen 1848 en 1854 verkeerde de kolo-

nie werkelijk in een bloeienden toestand. Met haar kleine, sierlijke huis-

jes had zij het voorkomen van een vi'iendelijk A'lpendorp. Vrede en wel-

vaart schenen er voor goed hun zetel te hebben gevestigd.

Maar helaas, van laatstgenoemd jaar af, ging ook Tovar gebukt onder de

aanhoudende binnenlandsche twisten, die elk middel van bestaan onder-

mijnden. Meer en meer ging de volksplanting achteruit. Dat duurde tot

het jaar 1870, toen de geheele nederzetting verwoest werd door de troe-

pen van Guzman Blanco. Alles wat voorhanden was werd gebruikt om de

ingenomen stellingen te versterken. Huizen en schuren werden vernield,

de velden platgetreden en de kolonisten, wier aantal toen reeds 1250 be-

droeg, werden door het geheele land verspreid

De voornaamste bezigheid der bevolking van Venezuela is de landbouw.

De belangrijkste voortbrengselen noemden wij hierboven reeds. Men onder-

scheidt daar te lande frutos menores en friitos ntai/ores. Onder den eer-

sten naam verstaat men die landbouwprodukten, die voor eigen gebruik

verbouwd worden, terwijl die, welke uitvoer-artikelen vormen, zooals cacao,

koffie, katoen, indigo, suikerriet en tabak, door den tweeden naam worden

aangeduid.

Ook het mijnwezen beteekent meer dan vroeger. Guijana levert goud.

1. Zeitschrift der Gesellscliatï fiir lirdkiinde zu lierliii. 1874. S. 30—31.

1
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De kopermijnen van Aroa worden weder geëxploiteerd. Het eiland Orchila

voert phosphaat-guano uit naar de Vereenigde Staten en de exploitatie

van een aantal steenkoolbeddingen wordt voorbereid. Op de wereldten-

toonstelling, in 1878 te Weenen gehouden, waren de metalen van VenezueLi

vooral vertegenwoordigd door kwartsen, die veel goud bevatten en door

bouwsteenen.

De nijverheid van Venezuela en inzonderheid de manufacturen-fabricage

is volstrekt niet zonder eenige beteekenis, al staat ze dan ook bij die van

de meeste andere landen ten achter. Dat men in die nog voor een groot

deel onbekende, schaarsch bevolkte streken, waar zich eerstin den laatsten tijd

meer beschaafde elementen vestigden, geen grootsche industrie verwachten

moet, spreekt wel van zelve. Maar toch ziet men wel aan enkele voor-

werpen, dat de inwoners zich inspannen om de oorspronkelijke producten

van het land door bewerking een hoogere waarde te geven en takken van

industrie te scheppen, zoodat ze niet langer uitsluitend van het buitenland

afhankelijk zijn. Ja, zelfs is men reeds zoover gevorderd, dat enkele voort-

brengselen der nijverheid worden uitgevoerd.

Onder de gewichtigste voortbrengselen der nijverheid moeten worden

vermeld : zeep, kaarsen, lijm, likeuren, boekdrukkers- en boekbinderswerk,

stroowerk en meubelen. De Venezolaansche arbeider is zeer handig en

leerzaam en staat in de meeste gevallen bij den Europeeschen volstrekt niet

ten achter.

De invoerartikelen zijn vooral kleedingstoffen, ijzerwaren, bier, wijn, enz.

De handel van Venezuela staat met den landbouw in nauw verband

en heeft te gelijk met dezen, in den laatsten tijd eene hooge vlucht geno-

men. Van 1832 tot 1834 vertegenwoordigde de uitvoer een waarde van

omstreeks /• 7800000.— terwijl tusschen 1 Juli 1871 tot 1 Julij 1872

voor meer dan ƒ 58800000.— werd uitgevoerd.

Intusschen zijn de getallen voor het geheele land en voor alle artikelen

nog volstrekt niet met de noodige juistheid op te geven. De landen, waar-

heen de uitvoer voornamelijk plaats heeft, zijn : de Vereenigde Staten van

Noord-Amerika (Philadelphia en Newyork), Engeland, Frankrijk (Bordeaux,

Marseille en St. Nazaire), Hamburg, Bremen, Spanje en Nederland.

De waarde van den invoer komt met die van den uitvoer vrij wel over-

een. Tarwemeel en vet ontvangt Venezuela bijna uitsluitend uit de Ver-

eenigde Staten, ijzerwaren en katoen uit Engeland, zijden stoffen, mode-ar-

tikelen, galanteriën, wijn, parfumeriën en drogerijen uit Frankrijk. Duitsch-

land (Hamburg en Bremen) levert ijzer- en staalwaren, glas, porselein,

papier, goud- en zilverwerk, speelgoed, galanteriën, kleedingstoffen, bier en

drogerijen.

De meeste artikelen zijn onderworpen aan een inkomend recht, dat som-

tijds, zooals bij goud en zilver, ad valorem, soms ook weder naar het bruto

gewicht berekend wordt.
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Een eigenlijk uitvoerrecht bestaat niet. Daar echter het goederenvervoer

door het geheele land volkomen vrij is eu het nergens getroffen wordt

door tollen of iets dergelijks, zoo wordt in de zoogenaamde Ad\mna ter-

restre een geringe premie geëischt, De opbrengst hiervan wordt voor

707(, aan de afzonderlijke staten toegewezen, terwijl de overige 30°/(, voor

den aanleg eu het onderhoud der wegen bestemd is.

De scheepvaartbeweging op Venezuela is niet onbelangrijk. In de ha-

vens van la Guayra en Puerto Cabello loopen jaarlijks gemiddeld 150

zeilschepen binnen. Bovendien maakt de handel in de laatste tijden ge-

bruik van een aantal trans-Atlantische stoomvaartlijnen.

Daaronder noemen we in de eerste plaats de Royal Mail. Wel is waar

is voor deze mail St. Thomas het eindpunt, doch passagiers en goederen

worden van daar op schoeners naar la Guayra, Puerto Gabel en Mara-

caïbo overgebracht. Verder vermelden we de stoomschepen van den Noord-

Duitschen Lloyd, het Hamburgsch-Amerikaansche Packetfahrt-Aktien-Gesell-

schaft en de Fransche lijn van St. Nazaire op la Guayra , via Martinique.

In de laatste jaren is ook een directe, maandelijksche stoomvaartverbinding

met Newyork, via Port-au-Prince en Curaijao, in het leven geroepen. Ook

tusschen la Guayra en Spanish Port, op Trinidad, varen stoomschepen

en dat de zoo evengenosmde schoenervaart op St. Thomas binnen een niet

al te lang tijdsverloop door een stoomvaartlijn zal vervangen worden, kan

men met grond verwachten.

Dat de stoffelijke belangen der republiek zooveel mogelijk bevorderd

worden, bewyzen ook de wegen, die door het gouvernement in het binnen-

land worden aangelegd. Behalve de rijweg van la Guayra naar Caracas

en een andere van Puerto Cabello naar Valencia, zijn nog ongeveer 400

km. rijwegen aangelegd, dikwijls door bergachtige landstreken henen, die

bij den aanleg de grootste moeielijkheden in den weg legden. Aan nog

andere wordt voortdurend gewerkt.

Op die wijze zijn de vruchtbare dalen van den At^agua en de Tuy in

verbinding gebracht met de hoofdstad en dus ook met de havenstad la

Guayra. Zoo is het vervoer van de producten van het binnenland aan-

merkelijk veel gemakkelijker , of laten we liever zeggen mogelijk ge-

worden.

Venezuela bezit nog geen spoorwegen en de pogingen, die men in het

werk heeft gesteld om in het bezit daarvan te geraken, zijn tot dusver

niet met een gunstigen uitslag bekroond geworden. Intusschen is thans

een lijn van Caracas naar la Guayra geprojecteerd.

De posterijen zijn goed geregeld. De regelmatige stoombootverbindingen

met Europa en de overige deelen van Amerika worden ook gebruikt ter

bevordering van een gex'egeld brievenvervoer. Maar ook in het binnenland

laat, in dat opzicht, de regeling zeer weinig te wenschen over en nog

steeds streeft men naar verbetering.

Een telegrafische verbinding bestaat tusschen la Guayra, Caracas, la

Victoria, Valencia en Puerto Cabello en omvat derhalve de meest bevolkte

en welvarendste deelen des lands.
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Wat de intellectueele ontwikkeling aangaat, wijst Dr. Ernst er op, dat

Venezuela in dat opzicht ook alweder in den laatsten tijd belangrijke

vorderingen heeft gemaakt. Te Caracas en Merida bestaan universiteiten

en reeds is er toe besloten, om er ook een op te richten te Truxillo. De

eerstgenoemde telt 19 hoogleeraars en 165 studenten, de tweede is kleiner

en van veel minder belang. Sedert bij besluit van den 21*'''" September

1872, de priester-seminaria zijn opgeheven, heeft elke hoogeschool vier

faculteiten. Eerst bij het decreet van den 17''^" Eebruari 1873 werden

de natuurwetenschappen onder de leervakken opgenomen en tevens tot de

oprichting van een museum besloten.

Behalve deze universiteiten zijn er nog een aantal openbare en bizondere .

inrichtingen van onderwijs, zoowel in Caracas als in de overige steden van

het land, terwijl in bijna alle plaatsen volksscholen bestaan.

De middelen tot onderhoud dier scholen worden ten deele gevonden uit

de inkomsten der steden, voor een ander deel uit een geringe belasting op

geldswaardig jiapier (estampillas de escuelas). Op die wijze is het mogelijk

geweest vele nieuwe scholen te stichten en te gelijkertijd te denken aan

de oprichting van eene normaalschool en een seminarium voor onderwij-

zers. Het aantal volksscholen bedraagt tegenwoordig meer dan 1000. De

openbare bibliotheek in Caracas bevat ongeveer 10000 banden en heeft dus

nog een aanmerkelijke uitbreiding noodig. Maar ook de universiteit bezit

een niet onbelangrijke bibliotheek, die haar vermaakt werd door den ge-

leerden Dr. J. Vargas. En bovendien zijn er vele bizondere personen, die

kostbare boekenverzamelingen hebben over allerlei takken van wetenschap.

De kerkelijke aangelegenheden staan onder de leiding van den Aarts-

bisschop van Caracas en onder drie bisschoppen, die hun zetels hebben te

Guyana, Barquisimeto en Merida. De staat zelve heeft het jjatronaatrecht.

De aartsbisschop en bisschoppen worden door de regeering benoemd en

door den Paus in hun ambt bevestigd. Volgens de grondwet bestaat er

volledige vrijheid van godsdienst en bij de wet van den 1*"=" Januari 187 3 is

dan ook het burgerlijk huwelijk ingevoerd geworden. Van onverdraagzaam-

heid is in Venezuela werkelijk geen sprake. Daarvoor zijn de bewoners

veel te beschaafd en te verstandig. Pogingen om de Indianen tot het

Christendom te bekeeren worden, voor 't oogenblik althans, niet in het

werk gesteld.

Venezuela vormt een federatieve republiek, welke uit de volgende staten

bestaat : Aragua, Apura, Barcelona, Barquisimeto, Bolivar, Carahobo, Coro,

Cumana, Guarico, Guayana, Maturin, Merida, Nueva Esparta of Mar-

III. 23
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garita, Portugueza, Tachira, TruxiUo, Yaracuy, Zamora of Varinas en

ZuUa of Maracaibo. Daar komt dan nog bij het bondsdistrict {Disirito

federal), met Caracas en la Guayra.

De grondwet, die — wat trouwens met alle constituties in Amerika het

geval is — op het papier uitstekend goed is, waarborgt aan al die staten

een volkomen gelijkheid en autonomie. Elke staat heeft zijn eigen presi-

dent, zijn eigen wetgevende vergadering
,

zijn eigen rechtsbedeeling.

De algemeene aangelegenheden worden behartigd door de bondsregecring,

die haar zetel heeft in Caracas. De wetgevende macht berust bij het con-

gresj bestaande uit twee kamers : een senaat en een kamer van afgevaar-

digden. Jaarlijks komt het bgeen op den 20sten Februari.

Iedere staat benoemt twee senatoren, terwijl voor elke 25000 inwoners

een lid in de kamer van afgevaardigden zitting heeft.

De uitvoerende macht berust bij den president, die bij directe, doch ge-

heime stemming, door alle staten gekozen wordt, voor den tijd van vier

jaren. Hij heeft nevens zich twee vice- presidenten of designados en zes

ministers, die aan het congres verantwoordelijk zijn. Deze ministers zijn:

een van binnenlandsche zaken, een van buitenlandsche zaken, een van

financiën, een van het staatscrediet, een van openbare werken en een

van oorlog en marine.

De financiëele toestand der republiek is tamelijk ongunstig, doch men

koestert hoop, dat daarin verbetering zal komen.

De staatsinkomsten vloeien voort uit invoerrechten en de opbrengsten

van tollen. Hiervan worden 60 "/^ voor de bestrijding van regeerings-

kosten aangewend, terwijl de overige 40 % besteed worden voor schuld-

delging en verbetering van sommige zaken en instellingen.

De staatsschuld is gedeeltelijk binnenlandsche, gedeeltelijk buitenlandsche

schuld. De eerste vervalt weder in een oudere — deuda antigua — en een

nieuwere, deuda moderna. De oudere bedroeg, op den 30*'^" September

1872, ongeveer / 40,000,000; de nieuwere bedraagt niet meer dan

f 7,000,000. — In den zelfden tijd beliep de buitenlandsche schuld

f 110,000,000. Volgens het besluit van den 245'*^" December 1872 is

het bestuur der geld-aangelegenheden, onder den minister van het staats-

crediet, opgedragen aan een maatschappij, samengesteld uit de meest acht-

bare handelaars van Caracas. Zij draagt den naam van compania de

creJito en deze maatregel heeft er veel toe bijgedragen om het vertrou-

wen in een bevredigende oplossing der financiëele kwestie te varmeerderen.

Die compania de credito heeft ook biljetten uitgegeven, die als betaal-

middel circuleeren.

Bestaat er aldus gegronde hoop, dat Venezuela, binnen een niet al te

lang tijdsverloop, tot volle ontwikkeling zijner hulpbronnen zal komen, dat

is alleen mogelijk, wanneer het de zegeningen van een zekeren en lang-

durigen vrede geniet. Daaraan valt het zeker niet gemakkelijk te gelooven,
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met de geschiedenis der Spaanscbe republieken voor oogen. Ook in

Venezuela schijnt het zoover nog niet te zijn.

Toch zijn de vooruitzichten niet kwaad. Caracas vooral zal eene stad

worden en is het reeds voor een deel geworden, die met haar eeuwige

lente en het buitengemeen beminnelijk karakter harer inwoners bijna alle

voordeelen van een groote stad aanbiedt. Zes malen per maand komt de

post uit Europa aan. Allerlei soort van winkels bevatten een rijken voor-

raad van Fransche, Engelsche en Duitsche artikelen. De huizen, die in

den regel van een verdieping zijn, hebben een zeer eenvoudig voorkomen.

Daarentegen zijn zij, met het oog op het klimaat, zoo gemakkelijk mogelijk

ingericht. De straten zijn breed en goed geplaveid. Althans in het laatste

opzicht gaat men steeds vooruit en zijn er al enkele minder voorname

straten, waar het plaveisel nog te wenschen overlaat, met elk jaar wordt

de toestand beter. Op de keui'ig aangelegde Plaza Bolwar verheft zich

het in Muncheu vervaardigde standbeeld van den grooten vrijheidsheld.

Onder de bouwwerken van de stad verdienen nog genoemd te worden

het in Dorischen stijl opgetrokken en binnen twee maanden voltooide paleis

van het congres en de daartegenover gelegen universiteit, die in Gothischen

stijl gebouwd is.

Onder de havensteden zijn vooral la Guayra en Puerto Cabello be-

langrijk. Van laatstgenoemde stad geeft Appun de volgende beschrijving
;

»Het was vijf uur in den morgen.

Na een gelukkig volbrachten overtocht nadert het schip , onder een

zachten wind, het land.

De Andes is nog in dichte wolkensluiers gehuld , waaruit slechts enkele

der hoogste toppen in schilderachtige vormen en donkerblauwe tinten op-

duiken.

De dichter bij gelegen bergen, evenals de kust, die wij in het gezicht

hebben, smelten weg in een donker grijs, waarop de ochtendschemering

nog geen invloed uitoefent. Slechts het witte schuim der branding, die

veroorzaakt wordt door de golven, welke breken op de vijf eilanden, die aan

den ingang der haven van Puerto Cabello gelegen zijn, is van de blauwe

watermassa, die naar de kust golft, te onderscheiden.

Een tijd lang laveert het schip voor die eilanden, terwijl het 't aanwak-

keren van den zeewind afwacht, om zonder gevaar binnen te kunnen loopen.

Het land zendt ons zijn bloemengeuren reeds als een welkomstgroet te

gemoet.

Plotseling wordt het meer en meer helder ! Met den meest mogelgken

luister verheft zich de zon boven de hooge Silla de Caracas en verguldt

de randen der aan den horizont drijvende wolken.

Zoo snel veranderden de tinten, dat mijn oog er onafgewend op moest

gevestigd blijven, om de schitterende kleurschakeeringen te kunnen vol-

gen, die elke minuut afwisselen.

Het aanhoudende staren op dit geheel eenige tafereel doet tranen in de

oogen wellen, waaraan het door zooveel schoons tot verrukking gestemde

hart ook wel zijn deel kan hebben.

De goudkleurige wolken maken zich van de toppen .der bergen los en

deze laatsten kleui'en zich in de warmste violetlinten.
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De hooge, steile granietmassa's van den San Hilario doen zich volkomen

zilverwit voor. De kruinen der palmen, die de hoogte nabij de kust be-

dekken, sidderen in den lichten morgenwind en hunne glanzige bladeren

weerkaatsen de vurige zonnestralen met verblindenden glans.

De stad Puerto Cabello zelve ligt dicht aan de kust en wordt beschermd

door een zwaar kasteel, dat de Spanjaarden op een landtong hebben aan-

gelegd. Het is met een dertigtal kanonnen gewapend en drukt op het

landschap, van de zeezijde gezien, een imposanten stempel.

Met donderend geweld breekt de zee op de uit koraalriffen bestaande

landtong, waar het witte, glinsterende schuim der branding ver over henen

vliegt. Deze riffen, die eerst noordelijk en vervolgens oostelijk, op gerin-

gen afstand van de kust loopen en aan wier noord-westelijk uiteinde —
niet ten onrechte Punta Brava, d. i. : «wilde punt" genoemd — de bran-

ding met de grootste hevigheid woedt, breken den zwaren aandrang der

golven uit de Caraïbische Zee en maken daardoor de haven van Puerto

Cabello tot een der kalmste en veiligste van Venezuela.

Ons schip heeft intusschen zijn vlag geheschen, welke groet door het

hijschen van de Venezolaansche vlag, rood, blauw en geel, beantwoord wordt

Zonder tegenspoeden zijn we den doorgang tusschen Punta Brava en

het koraal-eiland Goaiguasa gepasseerd, het kasteel hebben we achter ons

en ratelend schiet het anker in de hier zoo stille zee neder.

Alles, wat ik rondom mij zie, is nieuw van vorm en kleur ! De rood-

gele kust, de bouwtrant der huizen, de vreemdsoortige planten, met haar

kolossale bladeren en prachtige bloemen en eindelijk de blanke, gele, rood-

bruine en zwarte menschen, weelderig gekleed, in lompen gehuld of bijna

naakt ; dat zijn allen dingen, die de aandacht onverdeeld boeien.

Boven mij had ik den diep blauwen hemel der tropische gewesten, tegen

welken een zwerm pelikanen zich in een zigzaglijn afteekende. Rondom

mij strekte zich de zacht golvende zee uit, die in de heerlijkste groene,

gele en purperen tinten op het land brak.

De haven van Puerto Cabello heeft het voorkomen van een stil water-

bekken, dat zich van de stad af ver oostwaarts uitstrekt, en welks zuid-

zijde over een groote lengte met het zoogenaamde ))manga'' bedekt is.

Zoo rustig als een meertje, te midden van een stil landschap, ligt de

uitgestrekte waterspiegel des morgens en des avonds voor de oogen van

den beschouwer en kaatst de beelden der voor anker liggende schepen

getrouw terug. De bodem der zee doet zich dan voor als een grooten

toovertuin. Als door kristal ziet men tot op den grond, die bedekt is

met koralen en zee-anemonen, met de fijnste blauwe, groene en roode

kleuren prijkende. En door die zee van kristal zweven visschen, die de

schoonste tinten vertoonen of wel ze verbergen zich in de koi'alen bloem-

tuinen, die de golven in haar schoot bewaren.

1. CF. Appun. Reis door Venezuela. Bidz. 17, 20.



357

DE ÏEREENIGDE STATEN MN COLOMBIA,

Coliimhia of Nieuio-Granada omvat de volgende negen staten : Magda-

lena , Bolivar ,
Panama, Cauca, Antioquia, ToUma, Santander, Bojaca

en Cundinamarca. Het bondsdistrict is Santa Fé de Bogota.

Het grondgebied van dezen bondstaat strekt zich uit van de landengte

van Panama tot aan het schiereiland Goajira, aan den Atlantischen Oceaan.

Langs den Grooten Oceaan reikt het tot 2" 50' Z. B. De Orinoco scheidt

het van Venezuela, de Amazone-rivier van het keizerlijk Brazilië.

De oppervlakte bedraagt ongeveer 1331300 km.

Wat de topografie van het land aangaat, weten we reeds, dat het door-

sneden wordt door de drie groote bergketenen der Cordilleras, die het van

het Zuiden naar het Noorden dooïloopen. Tusschen die bergketenen lig-

gen drie breede
,
diepe dalen , die besproeid worden door de Atrato, de

Cauca en de Magdalena. Al deze strooraen kunnen door stoomschepen

bevaren worden.

Tengevolge van die eigenaardige topografische gesteldheid worden alle

mogelijke klimaten in dit land gevonden. In de hoogste deelen van het

bergland heerscht de koude der poolgewesten , in de dalen de hitte van

Senegambië. En daar tusschen in vindt men, op de hoog\^lakten en berg-

hellingen, de temperatuur der gematigde luchtstreek.

Waar Columbia in het bezit is van de landengte van Panama , kan

het zeker nog een schoone toekomst voor zich hebben. Eeeds nu. loopt

een spoorweg over die landengte , van Colon of Aspinwall naar Panama.

Wel heeft die baan slechts een lengte van 77.5 km. , maar toch heeft ze

geen geringe beteekenis , daar ze den weg van New-York naar Hong-

Kong niet minder dan 8000 km. korter maakt.

Wanneer de reiziger te Colon plaats neemt, dan voert de trein hem wel-

dra in een-' landschap, dat in tropische schoonheid door geen ander over-

troffen wordt. Aan weerszijden van den weg verheffen zich cacaoboo-

men, palmen en broodboomen, en veelkleurige waterplanten tieren op den

vochtigen bodem. Het doordringend geschreeuw van bontkleurige vogels

paart zich aan het gekrijsch van tallooze apen en papegaaien , al welke

dieren aan de bosschen de grootste levendigheid bijzetten. En in de gele

rivier wemelt het van aligators, die steeds op buit loeren.

Maar ook ziet men hier en daar bewjjzen, dat 'men zich niet in een vol-
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strekt onbeschaafd land bevindt. Niet alleen treft men alom huizen en plan-

taadjes aan , maar ook wegen en telegrafen.

De geheele baan, die in Januari van het jaar 1855 geopend werd, kostte

van aanleg / 30,000,000. Zij is thans in handen van eene Amerikaansche

maatschappij, die geen kosten heeft ontzien om het aan de Atlantische zijde

gelegen Colon tot een goede havenplaats te maken.

Deze stad ligt op een moerassig schiereiland, dat gevormd wordt door

een smallen zeearm , die het land vrij diep binnendringt. Het is eigenlijk

niets anders dan een armoedig negerdorp, waarin door vreemdelingen en-

kele huizen zijn gebouwd. En wanneer eenmaal op dit punt het trans-

Atlantisch kanaal tot stand komt, dan zullen zeker belangrijke kosten moe-

ten worden aangewend om er een dragelijke stad van te maken. Dan zal

de bodem heel veel verandering moeten ondergaan , dan zal men zich ook

vrij aanzienlijke uitgaven in het belang van den gezondheidstoestand getroosten

moéten. Voor het oogenblik is een bronzen standbeeld van Columbus het

eenige sieraad van de stad. Het is een geschenk van Napoleon III en werd

door een beeldhouwer in Turijn vervaardigd.

In het eerst deed de Noord-Amerikaansche trans-Atlantische spoorweg

de Panama-lijn ontzaglijk veel afbreuk , doch in den laatsten tijd is het ver-

keer langs laatstgenoemde baan weder aanmerkelijk toegenomen. Dat is

vooral een gevolg daarvan , dat de exploitatie in 1874 overgegaan is in

handen van de Noord-Amerikaansche Pacific Mail Steamschip-company. Deze

maatschappij heeft tusschen New-York en Colon een aantal groote rader-

booten in de vaart gebracht
, terwijl de dienst tusschen Panama en San-

Prancisco door ijzeren schroefbooten onderhouden wordt. Daardoor is het

verkeer op de Panama-lijn belangrijk vermeerderd.

Panama , aan den Stillen Oceaan gelegen , is een oud-Spaansche stad
,

omgeven door in puin gestorte muren, die in dit weelderige klimaat door

tal van kruipplanten aan het oog onttrokken woi'den. Overigens is het een

smerige plaats, bijna uitsluitend door kleurlingen bewoond. De warmte is

nagenoeg ondragelijk. Op een afstand gezien heeft echter de stad, die half

verscholen ligt achter eenige met weelderige plantengroei getooide rotsei-

landen, een werkelijk schoon voorkomen.

Een tusschen Colurabia en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika ge-

sloten verdrag gaf aan laatstgenoemden het recht om de richting van een

door de landengte te graven kanaal te bepalen. Want reeds sedert langen

tijd hield men zich met plannen voor zulk een kanaal bezig. Eenige jaren

geleden werd door het gouvernement der Noord-Amerikaansche Unie aan

Selfridge opgedragen om in die streken een onderzoek in te stellen. Sel-

fridge nam zijn weg door het dal van de Atrato , welke weg bekend is

onder den naam van weg van Tinjra en Napipi.

Vijf maanden besteedde hij aan het onderzoek daarvan. De afstand van

den eenen oceaan naar den anderen bedraagt hier 200 km. Dan het bleek
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ten slotte , dat deze richting niet aanbevelenswaardig was , zoowel om de

vrij aanzienlijke grondverlieffing , als om het belangrijk verschil in water-

stand, dat niet minder dan 122 M. bedraagt. Een andere weg bood meer

kansen van slagen aan. De weg, door Selfridge gekozen, begint daar waar

de Atrato in de golf van Dariën uitloopt, volgt deze rivier, over een lengte

van 240 km. , tot aan de monding van den Napipi en loopt verder, door

het dal van deze rivier, naar de golf van Cupica, in den Grooten Oceaan.

Dat deel van den Atrato, waarvan volgens dit plan gebruik gemaakt zou

worden, is voor de grootste schepen bevaarbaar, daar op de ondiepste

plaatsen toch nog 10 M. water staat. Dan blijven tusschen den mond van

den Napipi tot de golf van Cupica nog 50 km. over. Van die 50

km. liggen er 37 in een vlakte, die zich op het hoogste punt slechts 30

M. boven den zeespiegel verheft. Eerst daar , waar de heuvels beginnen ,

die den Stillen Oceaan begrenzen, zouden de eigenlijke zwarigheden aanvan-

gen. Daar toch zou men, over eene lengte van 1 3 km., het kanaal moeten

graven, door eene heuvelrij, die zich tot 180 M. verheft. De onkosten vau

dit plan werden op f 300,000,000.— geraamd.

Later gaf de regeering van Washington de voorkeur aan het kanaal

van Nicaragua , doch ten slotte zal de Lesseps toch het kanaal door de

landengte van Panama in het leven roepen

.

Buiten Panama bezit Columbia aan den Grooten Oceaan geen enkele ha-

ven van eenige beteekeuis. En Panama en Columbia beiden zijn niets meer

dan transito-havens en kunnen ook nooit meer worden
,
dewijl ze geen ander

achterland hebben dan een maagdelijk woud. De eigenlijke uit- en invoer-

haven van het land is Savanilla, aan den mond van de Magdalena-rivier.

Savanilla zelf is niet veel meer dan een visschersdorp en onbereikbaar

voor groote schepen. De golf van Savanilla is eigenlijk de haven en deze

is door Duitschers voor den handel geopend. Immers in 1871 heeft een

maatschappij, die te Bremen gevestigd was , den 25 km. langen weg van

deze golf naar de oude Spaansche stad Baranquilla aangelegd en lichtsche-

pen voor de baai gestationeerd. Sedert zijn een aantal stoomvaartmaat-

schappijen ontstaan , die het vervoer der handelsartikelen langs de Magda-

lena-rivier bezorgen. Deze stroom toch , die het geheele land in meridi-

aan-richting doorstroomt, is de voornaamste verkeersader.

Dat ook het gouvernement van Columbia de groote belangrijkheid van

deze rivier inziet
,

blijkt uit de maatregelen , die voorgenomen zijn , om

het verkeer in die richting te bevorderen. Er is een spoorweg geprojec-

teerd van Bogota, aan den bovenloop van de Magdalena naar Honda, het

punt , waar de rivier voor de stoomvaart onbruikbaar wordt. Zoo heeft

men ook reeds voorgenomen de beletselen uit den weg te ruimen, die de

zeilschepen verhinderen om te Baranquilla te komen, dat nu reeds, door

middel van een kort kanaal, tot op geringen afstand benaderd kan worden.

Deze stad, in grootte de derde van den staat, heeft een bevolking van

11000 inwoners, bezit een uitmuntende scheepstimmerwerf en is het cen-

trum van den in- en uitvoerhandel van den geheelen staat.
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De bevolking van den staat bedraagt, volgms de in 1870 gebouden tel-

ling, 3,000,000 zielen. Deze zijn op de volgende wijze over het land ver-

spreid. In bet schoone en vrucbtbare dal van de Cauca, dat door ge-

noemde rivier en de Atrato besproeid wordt , leven 435,000 menschen.

De vlakte en bellingen der oostelijke Cordillera's , die de staten Cundina-

marca, Boijaca en Santander bevatten, worden door 1,300,000 menschen

bewoond; 360,000 inwoners zijn gevestigd in den mijnstaat Antioquia, die ge-

heel wordt ingenomen door het labyrinth van bergen der Midden-Cordilleras.

In de staten op de kust van den Atlantischen Oceaan, een gebied, dat zich

slechts weinig boven het vlak der zee verheft, worden 327,000 inwoners

gevonden. Zeer waarschijnlijk is het echter, dat deze bevolking in de eerst-

volgende jaren aanmerkelijk toenemen zal. Vooreerst toch hebben die sta-

ten voor den handel een buitengewoon gunstige ligging. Daaraan paart

zich een bodem, die in vruchtbaarheid niet onderdoet voor dien van Cuba

en die daarbij doorsneden wordt door een tal van natuurlijke water-

wegen. Geen wonder, dat de voortbrenging hier elk jaar met reuzen-

schreden vooruitgaat en twee derde der landbouwproducten, die als uitvoer-

artikelen van Columbia voorkomen, uit deze provinciën afkomstig zijn. Nog

leven in bet dal van de boven-Magdalena 231,000 menschen. Dat dal

vormt den belangrijken staat Panama, een vruchtbaar land, dat zich slechts

weinig boven het vlak der zee verheft.

Bij deze topografische gesteldheid van het land spreekt bet wel van zel-

ve, dat het voornaamste maatschappelijk vraagstuk is de aanleg van groote

handelswegen, die de verbinding daarstellen tusschen het Cauca- dal en den

Atlantischen Oceaan en de 1,666,000 bewoners der staten Cundinamarca
,

Boyaca en Santander op de oostelijke bergketen en Antioquia op de mid-

delste Cordilleras met de Magdalena-rivier verbinden. De oplossing van

dat probleem is zelfs een kwestie to be or not to be voor dezen bondstaat.

Vandaar dan ook, dat in vier zittingen van het congres, in de jaren 1871—
1874, aan de uitvoerende macht de meest volledige volmachten zijn ver-

strekt om een spoorweg aan te leggen van de Cauca naar den Stillen

Oceaan, met twee -zijtakken , een naar de Magdalena-rivier en een andei-e

naar Cundinamarca, Boyaca en Santander.

Ook de zeer geringe ontwikkeling van de nijverheid moet worden toege-

schreven aan het gemis van goede verkeerwegen. Deze toch zou
,

bij het

aantal en de bedrijvigheid der bewoners, de vruchtbaarheid van den bodem

en de menigte zijner voortbrengselen , zeer zeker een hooge vlucht kunnen

nemen.

De belangrijkste plaatsen der in het Andesgebied gelegen staten liggen

op een afstand van 100 tot 1:^0 km. van de Magdalena-rivier verwij-

derd. Van daar worden de handelsartikelen meestal door vrouwen naar de

rivier gedragen. Niet alleen is die wijze van vervoer langzaam en kost-

baar, maar ze oefent ook een zeer ongunstigen invloed uit op de bevolking,

waar ze een deel daarvan tot den rang van lastdieren verlaagt. Zelfs

piano's
,

spiegels en dergelijke meubelen worden op die wijze vervoerd
,

maar van nog zwaardere voorwerpen is het vervoer eenvoudig onmogelijk
,

want de bergwegen laten het gebruik van wagens niet toe.

Hoe kostbaar deze wijze van vervoer is
,
moge daaruit blijken , dat het
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vervoer van een piano van 2 75 kg. gewicht, van Honda naar de Savau-

nah van Bogota, d. i. een afstand van 90 km., niet minder dan f370.

—

kost. Van een flink ontwikkeld fabriekswezen kan dus in geen geval

sprake zijn, al was het alleen omdat het onmogelijk is om stoommachines

te vervoeren.

In 1864 is de regeering begonnen met den aanleg van een telegraafnet.

Eeeds is de hoofdstad aan de eene zijde verbonden met de belangrijkste

plaatsen in het Noordelijk deel van de republiek en aan de andere zijde

met de havenstad Buenaventura, Hier nu moet de aansluiting plaats heb-

ben met een onderzeeschen kabel, die langs de kusten van Peru en Chili

zal loopen en in Panama met den kabel van Amerika naar Europa in ver-

binding staat.

Een andere zaak , die de aandacht van het gouvernement bezig houdt

,

is het volksonderwijs. In het jaar 1870 werd een nieuwe organisatie van

het schoolwezen ter hand genomen en wel naar het voorbeeld van de Duit-

sche. In 1878 bestonden er in Columbia reeds 1800 scholen, die bezocht

werden door 52000 jongens en 23000 meisjes.

Tot 1863 werd er geen ander onderwijs gegeven dan op eenige klooster-

scholen en bizondere inrichtingen. Eerst bet wetsbesluit van den 8*'<^'^ Mei

1863 verklaarde het onderwijs tot een voorwerp van staatszorg. Het

duurde echter nog zeven jaren, eer men aan die wet een begin van uit-

voering gaf. Toen werd een centraal schoolbestuur in de hoofdstad opge-

richt en ook in elk der negen staten een dergelijk bestuur gevestigd, dat

door een nationalen raad van onderwijs wordt ter zijde gestaan.

Sedert dat jaar bestaat ook in de hoofdstad van eiken staat een escuela

normal. d. i. normaalschool, ter vorming van onderwijzers , waarmede de

scholen worden bezet. .

Op die scholen wordt onderwijs gegeven in lezen, schrijven en rekenen,

de kennis van maten en gewichten, de beginselen van de Spaansche taal,

van aardrijkskunde, vaderlandsche geschiedenis
,

gezondheidsleer en zang.

Ook worden de leerlingen geoefend in stellen en reciteeren. Op de mid-

delbare scholen zijn daaraan nog toegevoegd algebra en meetkunde, natuur-

kunde, scheikunde, mechanica en teekenen.

Ook bestaan er afzonderlijke meisjesscholen. Van deze is het leerplan iets

minder omvattend, doch daaraan is dan nog toegevoegd handwerken en huis-

houdkunde. Ja zelfs zijn er bewaarscholen opgericht, die weder de voor-

bereidende scholen voor de gewone inrichtingen van lager onderwijs zijn.

Hoe belangrijk in dat opzicht de vooruitgang is, moge blijken uit het

voorbeeld van den staat Cundinamarca, die bij een bevolking van 409000

inwoners, in October 1872, 8414 scholieren, 240 onderwijzers en 196

scholen telde, d. i. dus ongeveer op 2000 inwoners een school.

Wil men in die goede richting verder gaan, dan zal men tot verplicht

onderwijs moeten besluiten en er bestaat inderdaad weinig twijfel aan of



362

het zal weldra zoo ver komen. De raad van onderwijs van Cundinamarca

heeft de noodzakelijkheid er van reeds uitgesproken en als zijn meening

te kennen gegeven, dat ze zich' tot een minstens vijftienjarigen leeftijd uit

moet strekken.

De onderwijzers der normaalscholen zijn meestal Daitschers, die door

hooge salarissen daarheen gelokt zijn. Ook de directrice van de normaal-

school voor onderwijzeressen te Bogota is een Duitsche, uit Berlijn afkom-

stig. Intusschen hebben de onderwijzers gewoonlijk te kampen met de

knoeierijen der schoolbesturen en met den haat van de clei'icalen. Maar

bij de flinkheid en degelijkheid der regenten van Golumbia mag men

hopen, dat zij de gestelde taak niet te halverwege zullen laten steken.

Een allergunstigst verschijnsel is het, dat op vele plaatsen ook volwas-

senen onderwijs verlangen en er niet voor terugdeinzen om op de school-

banken plaats te nemen, terwijl de soldaten, die volstrekt geen onderwijs

genoten hebben, op militaire scholen in de meest onmisbare wetenschappen

geoefend worden.

Wat de financiëele toestand des lands aangaat, bedroegen de inkomsten

van het op den 31*'^" Augustus 1873 afgesloten dienstjaar de som van

f 11,040,000. De uitgaven beliepen / 8,694,000, terwijl de openbare

schuld f 57,960,000 bedroeg.

De buitenlandsche handel had in het jaar 1873 een omzet van omstreeks

f 60,000,000. De handelsvloot bestond uit 729 zeilschepen, met een

inhoud van 46,697 tonnen en 281 stoomschepen, met 341,459 tonnen

inhoud. Hiei'bij is de transito -handel over de landengte van Panama

buiten rekening gelaten.

De belangrijkste uitvoer-producten wai-en: kofBe , waarvan 7,300,000

kg. uitgevoerd werden, indigo, met 124,000, katoen, met 810,000, caout-

chouk, met 200,000, ossenhuiden, met 1,300,000, kinabast, met 4,000,000

tabak, met 5,700,000 kg. uitvoer; verder nog goud en zilver en strooien hoeden.

Naar het schijnt begint men in Golumbia ook begrip te krijgen van de

zegeningen van een goed geordend bestuur. Hadden er al enkele opstan-

den in de provinciën plaats, deze werden steeds zeer spoedig onderdrukt en

reeds drie presidenten volgden elkaar langs den wettigen weg op.

De burgeroorlog, die van 1860 tot 1862 in Golumbia woedde, eindigde

met de aanneming van de thans nog bestaande staatsregeling. De staat

werd toen een federatieve republiek , naar het model van de Vereenigde

Staten van Noord-Amerika. De negen staten, waaruit ze bestaat, hebben

,

ten opzichte van hun inwendige aangelegenheden , hun volledige vrijheid

en zelfstandigheid behouden.
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Alle inwoners van Columbia — ingezetenen en vreemdelingen — hebben

gelijke staatkundige rechten. Er is geen staatskerk en er bestaat volledige

vrijheid van eeredienst. In Bogota en enkele andere plaatsen zijn dan ook

reeds Prótestantsche kerken opgericht.

Het uitoefenen van eenig beroep is volkomen vrij. Zelfs kan men zich
,

zonder eenig bewijsstuk, als advocaat, arts, apotheker of wat ook vestigen.

De hoofdstad Bogota, eigenlijk Santa-Fé de Bogota
,

ligt in een hoog
,

schilderachtig en vruchtbaar dal, aan het riviertje San Francisco, dat zich

niet ver van daar in den Rio de Bogota ontlast. Daar er eene menigte

kloosters en tuinen in het midden der stad liggen, heeft zij een grooten

omvang. Haar zielental bedi-aagt ongeveer 30,000.

De straten zijn recht en breed, de fraaie pleinen met fonteinen versierd.

In 1827 richtte eene aardbeving verschrikkelijke verwoestingen aan ; o. a.

werd de schoone kathedraal bij die gelegenheid vernield.

DE REPUBLIEK ECÜADOfi.

Ten zuiden van Columbia strekt zich de republiek Ecuador uit. Zijn

naam heeft het land te danken aan den evenaar, die er door henen loopt.

De oppervlakte van den staat, die in drie departementen, met 10 pro-

vinciën verdeeld is, zal omstreeks 600,000 km. bedragen. De bevolking

kan geschat worden op 1,300,000 zielen. Daaronder komen nog een aantal

wilde, heidensche Indianen-stammen voor.

Over de verheffing van den bodem en het beroemde dal van Quito heb-

ben we reeds een en ander gezegd en we zullen ons dus thans bepalen tot

een korte beschrijving van dezen staat. Vooraf een paar woorden over de

tot Ecuador beboerende Gallopagos-eilanden, in den Stillen Oceaan.

Deze eilanden worden door den equator doorsneden, zijn buitengewoon

vulkanisch en verschrikkelijk woest. Het voornaamste dezer eilanden is San
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Carlos of Floreana. Op dit eiland verheffen zich een paar hooge, kegelvor-

mige bergen , die wel is waar met gras begroeid , doch steeds in dichte

nevelen gehuld zijn. Om en tusschen deze vulkanische grondverhefEngen

strekt zich een naakte rotsbodem uit. Het grootste gedeelte van de opper-

vlakte des eilands is begroeid met lage boomen of liever struikgewas van

een grauwe, bruinachtige kleur. Vooral de sombere reuzen-cactus [Cac-

tus-peruviana) komt veelvuldig voor.

Nog zijn van deze groep althans eenigermate noemenswaardig de eilan-

den Cliatam, Albeinarie, Narboroiigh en Chaoes.

Thans zijn al die eilanden onbewoond, maar nog dragen ze er de sporen

van, dat ze vroeger bebouwd zijn geweest In de bosschen heelt men nog

wilde of liever verwilderde katoenboomen, in de vlakten wilde tabak,

vijgenboomen, oranje-appelen, Peruviaansche pruimenboomen en Abogado-

bessen. Ook treft men er geheele kudden wilde runderen, paarden en

ezels aan, afschuwelijk leelijke, langbeenige, wilde varkens, wilde honden

on katten. In de meest ontoegankelijke deelen der eilanden zwerven ook

geiten rond.

Het belangrijkste voortbrengsel van dezen eilanden-groep zijn reusachtige

landschildpadden, naar welke deze eilanden ook wel den naam van Schild-

pad-eilanden dragen. '

De belangrijkste havenplaatsen van Ecuador zijn Esmeraldas en Guaya-

quü. Toen Pizarro met zijn tochtgenooten op laatstgenoemde plaats aan

wal stapte, merkte hij op, dat de inboorlingen geen booten bezaten, maar

de zee bevoeren met vlotten, waarop evenwel zeilen waren aangebracht.

Die vaartuigen, die ook heden nog voor de kustvaart in gebruik zijn, zijn

samengesteld uit zeer lichte boomstammen.

Guayaquil ligt in het vruchtbare dal van den Giiayas, dat in weelde-

righeid en rijkdom van plantengroei door weinig tropische streken over-

troffen wordt. De cacao, die daar gevonden wordt, doet dan ook voor

geen enkele soort onder, tenzij wellicht voor die van Caracas.

De stad, die 13000 inwoners telt, is geheel en al uit bamboesriet ge-

bouwd. Die bouwstof wordt langs de geheele Westkust van Zuid-Amerika

gebruikt en wel, omdat men noch kalk, noch steenen bezit. En boven-

dien is het in deze streken veel praktischer om van bamboesriet te bou-

wen, met het oog op de hier zoo veelvuldig voorkomende aardbevingen.

Schmarda getuigt, dat bg, na de tamelijk hevige aardbeving van den 6c)e"

December 1856, zelfs niet het kleinste scheurtje kon ontdekken in de uit bam-

boes samengestelde en met riemen van runderhuid bevestigde woningen.

In Europa zijn de bewoners van Guayaquil beroemd wegens hun fris-

sche huidskleur en niet ten onrechte, wanneer men het tropische klimaat,

waarin zij leven, in het oog houdt. Doch naar de blonde haren en blauwe

1 Auslaiid, 1867. Mo. 26. S, 6U1-606. Ailaiuic Moiiilily. Mai 1873. S. 579—588.
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oogen ziet men te vergeefs uit, of althans komen de laatste zoo zelden

voor, dat zij, die daarmede bevoorrecht zijn, bepaald voorwerpen van be-

vfondering zijn.

Het aantal mannen wordt door dat der vrouwen overtroffen. Dit moet

daaraan worden toegeschreven, dat bij gelegenheid van epidemiën , de

sterfte onder de mannen grooter is.

Ofschoon de meisjes reeds op dertienjarigen leeftijd huwbaar zijn, ver-

vallen zij toch niet zoo vroeg als in andere tropische landen, wat gedeel-

telijk wordt toegeschreven aan een neiging tot zwaarlijvigheid.

De straten der stad zijn goed geplaveid en gedurende de nacht verlicht.

Bij die gemakken, die aan de westersche beschaving herinneren, valt het

oostersche voorkomen der kerken des te meer in het oog. Ook deze toch

zijn van bamboesriet opgetrokken en de lage torens vertoonen een reeks

van boven elkander liggende terrassen , waardoor zij eenigszins het voor-

komen van Aziatische pagoden hebben.

Van Guayaquil varen stoomschepsn, langs de Guaijas, naar het 110 km.

hooger op gelegen Bodegas, een plaatsje met 2000 inwoners. Van hier

naar Quito kan men de reis niet anders dan te paard doen. De weg

daarhenen is 260 km. lang en wordt in acht a negen dagen afgelegd. Hij

loopt langs den Chimborazo en over een aantal hooge berglandschappen, door

verrukkelijk schoone dalen , waaronder dat van Chimbo vooral geprezen

wordt. Hier is het suikerriet reeds door de granen verdrongen. Hier en

daar ziet men wit beschilderde huisjes, bevallig achter en tusschen het

groen verborgen. Recht schilderachtig zien zij er uit , maar die illusie

wordt spoedig verstoord, wanneer men ze wat meer van nabij beziet, want

dan blijken het armelijke, ellendige woningen te zijn, waar men zelfs geen

slok melk, geen bete broods verkrijgen kan.

Op een hoogte van 2664 M. boven het vlak der zee ligt Guamnda.

Dit plaatsje , dat een bevolking heeft van 2000 zielen , is het middelpunt

van den kinahandel , die evenwel alhier spoedig tot de geschiedenis behooren

zal.

Men onderscheidt hier twee soorten van kinabast. Die, welke afkomstig

is van den Cinchona-caUsaya is verreweg de beste , doch komt niet

meer voor , zoodat men zich met die van Cinchona succirubra moet te-

vreden stellen. Dit is een fiere, schoone boom , die een enkele maal een

hoogte van 20 M. bereikt en getooid is met donker groene, glanzende

bladeren en witte, sterkriekende bloemen. Een stam, die een omvang van

1,6 M. heeft, bevat 750 kg. bast, zoolang hij althans nog versch is want

is hij eenmaal gedroogd , dan wordt het gewicht tot op 400 kg. vermin-

derd. De meeste kinine is van den wortel afkomstig.
^

Bij wijze van tegenstelling, laten we , na de beschrijving van Guayaquil

ook die van Cuenza volgen. Cuenza, de hoofdstad der gelijknamige pro-

1. James Orton. The Andes and the Amazoii. Londoii. 1870. 80 S, 47—48.
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vincie, de meest zuidelijke van Ecuador, ligt op een hoogte van 2600 M.

boven den spiegel der zee.

De huizen zijn in den regel van steen opgetrokken en met gips be-

smeerd. Ze hebben geen schoorsteenen , maar in plaats daarvan zooge-

naamde cuslihutkus. Dat inheemsche vroord drukt zeer duidelijk uit

,

wat men zeggen wil. Cnsli toch beteekent rook en hutku opening. Cusli-

hutkus zijn dus rookopeningen en werkelijk kan men de in het dak aan-

gebrachte gaten kwalijk met meer juistheid aanduiden.

Het gemak, dat die huizen van binnen aanbieden, is uiterst gering. Van

bedden is in den regel geen sprake. Alleen do meest gegoeden veroorloven

zich zulk eene weelde , maar de overige ingezetenen wikkelen zich een-

voudig in hunne ponchos
,

terwijl hun een zadel tot hoofdkussen dient.

De stad bezit een alameda, d. i. een wandelplaats , die zich langs de ri-

vier Paute uitstrekt, doch daar de boomen hierin ontbreken , ontbreekt het

er ook aan schaduw.

Twee steenen bruggen geven toegang tot Ejido, de door .Indianen

bewoonde voorstad. Te zamen met deze heeft Cuenza een bevolking van

20,000 zielen. De meesten dier inwoners zijn mestiezen , ofschoon niet allen

evenzeer door het Indianenbloed verontreinigd zijn. Onvermengde afstam-

melingen der Spanjaarden komen uiterst weinig voor. Zy vormen dan ook

een soort van adel en vooral de vrouwen munten uit door schoone vor-

men en een frissche gelaatskleur.

Ciienza leeft als het ware op zich zelve voort. Slechts zelden dwaalt een

zijner ingezetenen tot naar Quito of Guaijaquil af en een reis naar Europa

gaat het begrip der ingezetenen geheel en al te boven.

Gedurende de vasten vertoonen de bewoners een groote mate van uiter-

lijke vroomheid. Dan loopen ze de kerken plat, houden zich bezig met

godsdienstige overpeinzingen
,

prevelen hun gebeden, vasten en kastijden

het lichaam. Maar overigens heerschen hier uiterst losse zeden.

Het rooken , ook onder de dames, is algemeen. Buitenshuis dragen de

laatsten in den regel zijden maskers
, om haar teint tegen bruin worden

te beschermen.

Er bestaan in Ecuador bijna geen andere middelen van vervoer dan

paarden. Vandaar, dat ook de vrouwen paard leeren rijden en zij zitten

licht en sierlijk in den zadel.

Quiio, de hoofdstad van de republiek, is een der hoogst gelegen steden

der aarde en de temperatuur is daar zoo laag , dat men bij de avondbe-

zoeken zijn mantel niet aflegt.

Dat de jmna , d. i. de tusschen de Cordilleras gelegen hoogvlakte

niet veel meer dan mais en aardappelen voortbrengt, spreekt wel van zelve.

Des te opmerkelijker is de vruchtenmarkt van deze plaats. Immers daar

van deze hoogvlakte verscheidene wegen tot diep in het dal voeren , waar
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een tropische warmte heerscht , treft men hier allerlei vruchten aan , die

men in dit klimaat volstrekt niet zoeken zou, maar aan de tropische zone

behooren, zooals oranje-appelen
,
bananen, ananassen, cherimoyas en andere

dergelijke vruchten.

Quito bestaat uit een groot aantal regelmatige vierhoeken. De straten

zijn niet best geplaveid, maar op haar in renaissance stijl gebouwde kerken

kan de stad trotsch zijn.

In de huizen der aanzienlijken ontbreekt het niet aan sierlijke Europee-

sche meubelen, maar de bouwvallige toestand van die huizen — en er be-

staan in dat opzicht slechts zeer weinig uitzonderingen — maakt eene

onaangenamen indruk. De verzamelplaats der beau-monde is — althans

's avonds — het hoofdplein, dat met sierlijke fonteinen prijkt.

Het aantal inwoners bedraagt 80000. Deze bevolking bestaat vooreerst

uit zoogenaamd blanke kreoolen, waarvan er echter niet meer dan 500 on-

vermengd Spaansch 'bloed in de aderen hebben, verder uit een 10000 In-

dianen
, terwijl het overschot gevormd wordt door mestiezen of Cholos.

De handwerkslieden zijn nagenoeg uitsluitend halfbloed-Indianen.

Ook hier weder heeft het vrouwelijk geslacht verreweg de overhand.

Bepaald leelijke vrouwen zijn er weinig, doch uitstekende schoonheden ont-

moet men er evenmin. Hare lieftalligheid , haar waardige, ongedwongen

houding en zelfbeheersching zouden haar tot sieraden van elke samenleving

maken , zoo ze niet een volslagen gemis van opvoeding en beschaving

hadden.

Veel minder gunstig is het oordeel, dat een ander reiziger van den

nieuweren tijd, Schmarda, over haar velt. Gaat men af op de taal, die in

de dagelijksche samenleving gevoerd wordt, dan moet men wel tot het be-

sluit komen, dat er een groote losheid van zeden heerscht. Dan deze

maatstaf gebruikende, komt men allicht tot uitkomsten, die te eenenmale

met de waarheid in sti'ijd zijn en bij nader onderzoek blijkt het dan ook al

spoedig, dat de zedeloosheid hier volstrekt zoo groot niet is als men bij

een oppervlakkige kennismaking meenen zou.

Wanneer de vrouwen uitgaan, doen zij een mantilje of shawl om, die

zg over bet hoofd slaan en waarin zij ook het gelaat grootendeels verber-

gen. Ook in huis leggen zij de shawl slechts zelden af, niet echter voor

de warmte, maar alleen omdat deze mantel der liefde de gebreken van

het toilet voor het oog van anderen bedekt. Handschoenen worden nooit

gedragen en kousen evenmin ; wel echter schoenen en laarzen.

Onder de middelen van bestaan, die in Quito worden uitgeoefend, moeten

we in de eerste plaats melding maken van de fabriekmatig vervaardigde

schilderyen, die meestal afbeeldingen van heiligen voorstellen en bij den

vierkanten voet verkocht worden. Een ander belangrijk handelsartikel,

dat inzonderheid door vreemdelingen gaarne gekocht wordt, vormen de

opgezette vogels , vooral colibri's , die van slle kanten en voor-al door

Napo-Indianen te Quito ter markt worden gebracht. Zij, die zich met de

jacht op deze kleine dieren bezig houden, schieten ze neer met blaasroeren

en bereiden ze vervolgens met rattenkruid. De Indianen van de Amazone-

rivier daarentegen gebruiken daarvoor peper. Ook brengen de Indianen

de bekende ivoornoten te Quito aan en inheemsche kunstenaars snijden
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kleine, tamelijk ruw bewerkte figuren daarvan, die beschilderd en vervol-

gens aan de landlieden verkocht worden.

In de modderige wateren der rivieren van Ecuador treft men een angst-

verwekkende menigte krokodillen aan en deze drieste ondieren dringen

dikwijls door tot in de nabijheid der menschelijke woningen en slepen

menschen en dieren mede naar hun somber element.

Voor liefhebbers van de jacht is in Ecuador niet veel te halen. Het

wild, dat dit land oplevert, bepaalt zich tot dikhuidige dieren van de

soort peccari, aan welke, om met Heinrich Heine te spreken, de natuur een

krachtig verdedigingswapen gegeven heeft in de stank, die ze uitspreiden.

Men onderscheidt twee soorten van deze dierea. De grootste soort

draagt den naam van seinos of seijnos. de kleinste dien van tatahra.

De seynos staan in grootte nog aanmerkelijk ver ten achter bij ons zwart-

wild en ofschoon ze in de groote kastanjewouden een uitstekend goed voed-

sel vinden, toch worden ze eigenlijk nooit vet. 'fp den rug, ongeveer in

de streek van de nieren, hebben ze een ronden buid-^l, nagenoeg zoo groot als

een halven oranje-appeJ. De inboorlingen noemen de;- en zak de muskusbuidel,

doch maken zich daardoor debet aan de grootste vleierij , want in werkelijk-

heid is hij met een afschuwelijk stinkend vocht gevuld. Ja, die lucht is zoo

sterk, dat men dit wild, wanneer het voor den wind afkomt, op een af-

stand van eenige honderden schreden reeds ruiken kan. Vooral als zij

vluchten, verspreiden zij een waarlijk verpestenden stank. Zijn ze daaren-

tegen in rust, dan bespeurt men er zooveel niet van. Gelukkig zit deze

buidel alleen maar in de huid en kan dus heel gemakkelijk uitgesneden

worden. Dat moet dan ook oogenblikkelijk geschieden, wanneer zulk een stuk

wild geveld is. Verzuimt men het, dan wordt het te eenenmale ongeniet-

baar. Deze dieren hebben een vrij sterk en scherp gebit. De jongen zijn

bruinrood en schreeuwen niet zooals de anderen, maar schreien bijna net

als kleine kinderen. '

Onder de voortbrengselen van het plantenrijk verdient de cacao een

afzonderlijke vermelding. De waarde van dit product is, ten gevolge van den

veel grooter geworden uitvoer, in de laatste jaren aanmerkelijk gestegen.

Deze plant behoort, zooals we reeds zeiden, uitsluitend in de heete zone,

in de vlakte t'huis. Een voor de teelt van dit gewas geschikt klimaat

is wel de superlatief van gemiddelde jaarlijksche warmte. De theobroma

cacao tiert het weligst op een warmen
,

vochtigen bodem , doch dan in

de schaduw. Vandaar dat de lagere deelen van Ecuador voor deze teelt

1. Ausland. 1862. No. 30. S. 702.
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zoo uitnemend goed geschikt zjjn. Hier schijnt men dan ook in waarheid

het eigenlijk vaderland van den cacaoboom te moeten zoeken. Immers de

beste soort, de witte cacao , wordt hier nog in het wild aangetroffen.

Het minst bekend is de Provincia del Oriente
, op de oostelijke helling

der Cordilleras gelegen. Dit gebied, dat zich uitstrekt tusschen Quito en

den Amazone- stroom , wordt door den machtigen Napo doorsneden. Het

omvat de lagere deelen van de Andes-hellingen en draagt in Peru den

naam van la Montana, d. i. het woud] and. In Ecuador is echter la Mon-

tana minder scherp begrensd dan in Peru.

De boomen , waaruit hier de bosschen bestaan, zijn hooger, doch minder

dik dan die langs den benedenloop van de Amazone en daarbij kaarsrecht.

Hun dicht belommerde toppen zijn steeds omgeven door een tamelijk dich-

ten nevel
,

terwijl ook lucht en bodem steeds koel en nooit droog zijn.

Hier wonen de half-Christelijke Napos of Quiyoss de vreedzame Zaparos

en de zeer oorlogzuchtige Jivaros-Indianen.

De Napos staan onder plaatselijke overheden, die in Quito benoemd en

geheel en al door de geestelijkheid beheerscht worden. Deze inboorlingen

houden zich aan de monogamie. De huwelijken hebben in den regel op

zestien- a zeventienjarigen leeftijd plaats.

Hun voornaamste voedingsmiddel is de wortel van de yucca , die op

verschillende wijzen wordt genuttigd. Dan eens wordt hij geroosterd, dan

weder tot meel fijn gewreven of wel rauw gekauwd. Hun dierlijk voedsel

bestaat uit apen, waaraan zij den weidschen naam van manafi of zeekoeien

geven en uit de hierboven genoemde wilde zwijnen.

De mannen dragen een doek , om de lendenen gewonden , de vrouwen

een kort rokje. Op feestdagen evenwel voegen zij daaraan nog beenbe-

deksels en poncho's toe.

De dagelijksche arbeid rust geheel en al op de schouders der vrouwen.

De mannen gaan van tijd tot tijd op de jacht , doch rusten het grootste

deel van den tgd, in hun hangmatten, van hun vermoeienissen uit.

Gebeurt het — en dat komt nog al eens voor, — dat de vrouwen haar

mannen moede worden, dan vergeven zy hen eenvoudig met een drank van

floripondio, een aftreksel van datura sanguinea, nauw verwant aan datura

stermonium, dat de priesters van Delphi gebruikten , om goddelijke in-

gevingen te krijgen. Hierdoor wordt de vergiftigde weldra onderhevig

aan het cretinisme en is dit doel bereikt, dan gaat de vrouw zoo spoedig

mogelijk tot een tweede huwelijk over.

Wat we van de Napos mededeelden, gaat ook door voor de Zaparos,

bij welke men , wat de gelaatstrekken aangaat , een groote overeenkomst

aantreft met het Chineesche type , een feit , dat zich ook wel bij andere

Indianenstammen voordoet en waarop reeds herhaaldelijk gewezen is.

De Jivaras hellen daarentegen meer tot het Eaukasische type over en de

mannen hebben dan ook een tamelyk volle baard. Die overeenkomst moet

waarscbynlijk worden toegeschreven aan de inmenging van Spaansch bloed,

III. 24
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Deze Indianen gebruiken schilden en lansen, welke laatste voorzien zijn van

driehoekige, vergiftigde spitsen. Op de bergtoppen hebben zij steeds schild •

wachten uitstaan, die zoodra ze onraad bespeuren, alarm slaan en daardoor

in den kortst mogelijken tijd alle weerbare mannen onder de wapenen

roepen. Bij dezen stam treffen we een zonderlinge gewoonte aan, die

echter ook nog wel bij enkele andere stammen waargenomen wordt.

Wanneer de vrouw bevallen is, gaat de man te bed liggen en laat zich met

lekkernijen voeren. Ook komt het onder hen veelvuldig voor, dat ze on-

derling hun vi'ouwen ruilen.
'

Een nadere beschouwing verdienen de zonderlinge staatkundige toestan-

den van Ecuador, waar, in tegenstelling met de overige republieken van

Spaansch Zuid-Amerika, tot voor korten tijd, het strengste kerkelijke ele-

ment de teugels van het bewind in handen had. Omtrent de duurzaam-

heid der veranderingen, die in dat opzicht hebben plaats gegrepen sedert

de vermoording van den klerikalen president Garcia Moreno, op den 6'*'^"

Augustus 1875, kan nog moeilijk een bepaald oordeel uitgesproken worden,

't Is echter bijna niet aan te nemen, dat men voor goed geheel en al met

het verledene gebroken zou hebben.

De geest waarvan in het algemeen het gouvernement van Ecuador

doordrongen was, sprak zich vooral sterk uit in de opmerkelijke rede,

waarmede Garcia Moreno, op den 10''*" Augustus 1873, de zitting van het

congres opende. Deze presidentiale boodschap
,

rijkelijk dooi'weven met

vrome phrasen en uitdrukkingen, deelt de wereld mede, dat er aan den

voet van den Chimborazo een theocratische staat bestaat , die zich uitslui-

tend gewijd heeft aan den dienst van de Roomsch-katholieke kerk en ge-

leid wordt door de trouwste dienaren dier kerk, de zonen van Loyola.

Uit dankbaarheid voor dit voorrecht wordt aan het congres zyn plicht

voorgehouden, om langs wettigen weg de laatste besluiten uit den Spaan-

schen tijd te doen vervallen en alle slagboomen uit den weg te ruimen,

die de gezegende werkzaamheid der Jezuïeten- orde belemmeren. »Daar

wij nu eenmaal", aldus heet het in de boodschap, »het geluk hebben

katholiek te zijn, zoo moeten wij het ook logisch en van ganscher harte

zijn, niet slechts in ons privaatleven, maar ook in ons staatsleven en de

waarheid en oprechtheid onzer gevoelens en woorden door onze daden be-

vestigen. Delgen wij dus in onze wetboeken de laatste sporen van vgand-

Bchap tegen de kerk uit. Nog altijd komen daarin enkele bepalingen

voor, die een gevolg waren van de vroegere drukkende rechten der

Spaansche kroon. Zoo wij deze bleven handhaven zou dit een smadelijke

inconsequentie zijn."

Als karakteristiek kenmerk van de wetgeving van Ecuador deelen we

nog mede, dat de vier afdeelingen, waarin het leger verdeeld is, de vol-

gende namen dragen : »de afdeeling van den Zoon Gods," »de afdeeling

1. Orton, The Andes and the Amazon. p. 165—210.



van den Goeden Herder", »de afdeeling van de heilige lansdragers'* en

»de krijgslieden der gebenedijde moedermaagd", terwijl het geheele leger

gesteld is onder den scepter van het heilige hart van Jezus. Moreno was

opperbevelhebber en elk soldaat moest bij zijn in dienst treden den eed

van trouw afleggen aan hem en aan de Eoomsch-katholieke kerk.

Geheel in overeenstemming hiermede was het verbod van het minis-

terie van koophandel om voorwerpen in te voeren, die in strijd zijn met

het dogma, de zedeleer of den godsdienst, d. i. van boeken, tijdschriften

en couranten, die niet geapprobeerd zijn door de Jezuïeten. Zoo werd

dus de pers en de boekhandel geheel en al in handen dezer orde gesteld

en 't ligt voor de hand, dat zij slechts datgene ter kennis van de natie

bracht, wat haar goeddacht.

Intusschen merkt een reiziger van den nieuweren tijd op, dat men in de

tropische landen niets bespeurt van de rol, die de Jezuïeten in Europa

spelen. De regeering van Moreno verheugde zich dan ook in de algemeene

erkenning van alle niet-bevooroordeelde burgers. Ja, de Amerikaan James

Orton spreekt er zelfs met den grootsten lof van en wijst inzonderheid op

den aanleg van wegen en het bouwen van bruggen, daar waar afgronden

en moerassen vroeger het verkeer geheel onmogelijk maakten.

Maar al laat men ook het kleine leger buiten aanmerking, dat zich zoo

gunstig onderscheidt van de soldateska van vroegere tijden, al wilde men

zelfs het oog sluiten voor de voltooiing der hierboven genoemde openbare

werken, dan nog kan men niet anders dan met lof gewagen van de

scholen van Quito en Guayaquil en inzonderheid van de polytechnische

school der hoofdstad.
'

Vooral belangwekkend voor den vreemdeling is het Jezuïeten-college,

dat een universiteit, een astronomisch observatorium , een bibliotheek van

20000 banden, een seminarium en een museum omvat. Eeeds is een

nieuw observatorium bijna voltooid, dat het oude moet vervangen en voor

een nieuw gebouw, ten dienste van het seminarium, zijn de grondslagen

gelegd. Vooral wekken de zeer volledige chemische en physische labora-

toria, met hare buitengemeen rijke verzamelingen, een billijke verbazing

op en dat vooral, wanneer men bedenkt , dat bijna alles met de grootste

kosten en moeite van de havenstad Guayaquil moest worden aangevoerd,

dwars door een halve wildernis henen, naar Quito, dat 2850 M. boven

den spiegel der zee ligt. Het museum is eigenlijk nog pas in zijn op-

komst, doch het bevat nu reeds een niet onaardige zoölogische verzame-

ling en daaronder vooral veel exemplaren van buitenlandsche diersoorten,

die meest allen van Pai'ijs zijn aangevoerd. ^

Terwijl de Jezuïeten van Ecuador op zulk een wijze het onderwijs der

jeugd behartigen, dat geheel en al aan hunne zoi'gen is toevertrouwd,

leggen zij zich met niet minder ijver op pi-aktische ondernemingen toe.

De rijweg naar Macas (Provincia del Oriente) is door hen aangelegd.

Van tijd tot tijd worden in Quito berichten ontvangen omtrent de ont-

ginning der mijnen en andere ondernemingen in het oostelijk deel des

lands, die door hen op touw zijn gezet, te midden van de hen zeer vijan-

1. Beroliard Flemming. Ausland, 1876, No. 28. S. 558.

S. Scbwabischer Mercur. i9 September. 1875,



3t2

dige bevolking der bovengenoemde Jivaras. Karakteristiek is het, dat de

regeering te Quito de grootste moeite heeft om voor deze provincie gou-

verneurs te vinden, dewijl voor deze heeren aan goud, caoutschouk en

katoen niets meer te verdienen valt, ten gevolge van de concurrentie der

Jezuïeten.

Ten slotte moeten we dus toestemmen, dat, hoe grappig ons die kleri-

kale inrichting van Ecuador ook moge voorkomen, de toestand aldaar

althans niet slechter is dan in de omliggende staten , Chili alleen uitge-

zonderd. Ja, dit heeft Ecuador in elk geval boven de andere republieken

voor , dat er een zekere orde heerscht, die dan toch stellig de voorkeur

verdient boven de anarchie, die elders bestaat.

m REPUBLIEK PERU.

Onder de staten op de westkust van Zuid-Amerika neemt de republiek

Peru, wat de uitgestrektheid van haar grondgebied aangaat, de eerste plaats

in. Zij toch beslaat een oppervlakte van niet minder dan 1321500 Km.,

terwijl de bevolking, de Indianen daaronder begrepen, in een ronde som,

op 3000000 zielen kan worden geschat.

Het kustgebied van Peru heeft voor het grootste gedeelte een dor en

somber voorkomen en in dat opzicht staat het bepaald ver ten achter bij

Ecuador. Hier toch valt, althans in het kustgebied, regen en alvorens men

de kale puna bereikt heeft, reist men door schaduwrijke bosscben. In Peru

daarentegen valt nooit een droppel regen, ofschoon de hemel meestal met

wolken bedekt is. Die wolken toch, die haar ontstaan danken aan de uit

den Grooten Oceaan opstijgende waterdamp, trekken over het land henen

naar de Andes, op welker oostelijke hellingen zij de zoogenaamde >agua-

cero's" — wolkbreuken — doen ontstaan, aan welke de reuzenstroomen in het

gebied van den Amazone-stroom en den Rio de la Plata hun ontstaan te

danken hebben. Alleen valt er 's winters, gedui-ende de nacht, een sterke

dauw, die althans eenige struiken en planten in het aanzijn roept, welke

echter niet bestand zijn tegen de verschroeiende hitte der zon.

Vandaar dat zich in het kustgebied nagenoeg geen spoor van dierlijk

of plantaardig leven vertoont. De havensteden, als Payta, Lambayeque,

TruxiUo, el Cal.lao, Pisco, May, Arica en Liuique liggen in een geheel

boomlooze streek. Dadelijk achter deze steden begint de bodem te rijzen

en vertoont op vele plaatsen niets au'^ers dan het beeld eener sombere

wo€ stenij.
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Dan in weerwil van dat alles is toch de aanblik van het land, gezien

van uit den Grooten Oceaan, aangrijpend. Inzonderheid wordt hjet oog

geboeid door de reusachtige berggevaarten der Cordilleras , die met hun

grillig gevormde toppen en diepe, sombere kloven, onmiddellijk uit zee

schijnen op te stijgen. Zelfs de bergreuzen van Ecuador zijn nietige grond-

verhefiBngen in vergelijking met deze bergmassa's. De eersten toch ver-

heffen zich van uit een hoogvlakte, die zich zelve tot op een aanmerkelijke

hoogte boven het vlak der zee verheft, de laatsten daarentegen zijn van

den voet tot aan den top te gelijk zichtbaar. Terrasvormig verheffen deze

berggevaarten zich achter elkander en vormen een woesten en verwarden

chaos van koppen, bergruggen, rotsen en pieken, die, naarmate het oog

meer naar boven gericht woi'dt, zich meer en meer in een onzeker blauw

verliezen. Veelal hebben zich donkere wolkpartijen om de toppen opge-

stapeld. Breekt een daarvan, dan komen groote, schitterende sneeuw-

velden te voorschijn, die ook weder door donkere rotsmassa's begrensd

worden.

Tegenwoordig zijn vele van de hierboven genoemde havenplaatsen door

korte spoorweglijnen met het meer naar binnen toe gelegen achterland

verbonden. Dat is het geval met Lambayeque, Callao, Pisco, Islay en la

Callao. De laatstgenoemde baan, die deze haven met de hoofdstad Lima

verbindt en een lengte heeft van 10 km., is de gewichtigste van allen.

))Heeft men het statige spoorwegstation van Callao achter zich gelaten,"

aldus spreekt een reiziger van den lateren tijd, »dan stiekt zich ter

rechterzijde van den weg, gedurende eenige minuten de donkerblauwe

zeegolf uit, die met tal van schepen is bedekt. Zeer dicht nevens de baan

klotst de zee tegen de kiezel massa's aan en het zilte schuim spat soms

tot in de waggons. Na verloop van eenigen tijd maakt de weg eene bui-

ging in oostelijke richting, loopt voorbij het fort en voorbij de levendige

en handeldrijvende voorstad Bella vista en strekt zich vervolgens in de

vlakte uit.

Het is een hoogst merkwaardige vlakte, waarin men met de snelheid

van den wind voortjaagt. Ter linkerzijde van den weg, strekt zich, zoover

het oog reikt, de breede straatweg uit, die met een dikke laag zand be-

dekt en door lage, ruwe muren van leem omgeven is. Daarachter ver-

toonen zich vuil-gele of witte huizen, een paar half in puin gestortte

kerken — en wat vooral in deze woestenij een verkwikkend gezicht is,

hier en daar verheffen zich ook kleine groepen van slanke palmboomen.

Het dal van den Rio Rimac slingert zich als een groenen band door het

landschap henen.

Op grooten afstand rust de blik, zoowel te rechter als te linker zijde,

op de blauwe zee, waarop een tal van witte zeilen een sprekende tegen-

stelling vormen met de zwarte, kale rotsen, die boven hare vlakte op-

duiken.

Voortstoomende snelt men dan eens langs een hoogen, leemen muur,

waarboven het weelderige groen van een bananen -plantaadje zich verheft, dan

weder langs eenige rijen lage en bont beschilderde huizen van de voorstad,

tot eindelijk de trein stilstaat onder het met een glazen koepeldak over-

welfde perron, waar we de grootste moeite hebben om onze bagage te
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pakjesdragers." '

Lima, met een bevolking van 160000 zielen, ligt in de nabijheid of

eigenlijk reeds aan den voet van de meest vresteljjke keten der Cordilleras.

De uitloopers toch van deze keten verheffen hun donkere massa's on-

middellijk achter de buitenste huizen der stad.

Wanneer men een dier bergruggen bestijgt, heeft men een uitgestrekt

vergezicht over de talrijke vierkante blokken huizen, die de stad het aan-

zien geven van een reusachtig schaakbord. Hier en daar verheffen de

kerken hare dubbele torens. Vooral opvallend is de schoone, oud-Spaansche

kathedraal, op de Plaza mayor. Overigens vertoont de geheele stad een

chaos van balcons, zuilengangen, trappen en vlaggestokken.

Als men de stad aldus zoo goed als in vogelvlucht beschouwt, liggen

de dikwyls prachtige binnenplaatsen van de aristocratische wijken als 't

ware open voor ons. Een eigenaardig gezicht leveren ook de kleine, vier-

kante gebouwtjes op, die zich op de platte daken bevinden en van vensters

voorzien zijn.

Alles wat men om zich henen ziet, heeft een grauwe kleur. De huizen

der stad zijn grauw, de kerken zijn grauw, de bergen zijn grauw, ja zelfs

de hemel schijnt een grauwe tint aangenomen te hebben. Immers, deze

is nagenoeg het geheele jaar met wolken bedekt, ofschoon het zoo goed

als nooit regent ; wel echter valt er van tijd tot tijd een sterke dauw,

wat men dan des morgens aan de vochtige daken bespeuren kan. Trou-

wens, wanneer er eens een ferme regenbui viel, zou het er voor Lima

gek genoeg uitzien. Weldra zou het grootste gedeelte der stad in een

vormlooze leempap veranderd worden, want, behoudens enkele weinige uit-

zonderingen, zijn alle gebouwen van deze in de zon gedroogde bouwstof

opgetrokken.

Voor ons uit, achter de stad, strekt zich de groote vlakte uit, die we in

den spoortrein doorgevlogen hebben. Dicht> aan de zee, die door de

branding het land met een ontzachlijken gordel van schuim omzoomt, ligt

Callao , boven welker huizenmassa's talloos vele slanke masten zich hoog

verheffen.

Hier en daar zien we in de diepte kunstmatig besproeide tuinen en

aanplantingen, welker donker, bijna zwart groen alleraangenaamst afsteekt

bij de grauwe kleur der droge en kale bergen. Daar ligt ook de paseo

publico, de openbare wandelplaats.

Dan keeren wij tot de stad zelve terug. We gaan allereerst door de

aan deze zijde van den Eio Eimac gelegene wijk, passeeren de oude, stee-

nen brug en komen dan, na een zonderling kronkelende bocht gemaakt te

hebben, in een drukke sti'aat, die ons regelrecht naar de plaza mayor

voert. Dat plein is, zooals in alle Zuid-Amerikaansche steden het geval

1. Louis Roseiuhal. Ausland. 1874. No. 46. S. 902.
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is, een vierkant. Hier verheft^ zich de zeldzaam scboone hoofdkerk met

haren dubbelen toren.

Aan drie zijden van het plein strekken zich overdekte zuilengangen uit,

waaronder alle mogelijke dingen te koop aangeboden worden, terwijl daar

tusschen of er boven biljartzalen, ijswinkels en wisselkantoren gevonden

worden. Op een hoek ligt het hotel ))Morin", het eerste hotel van Lima.

Midden op dit pleia, welks bodem met marmerplaten is geplaveid, ligt

een cirkelvormige, prachtige aanleg, kwistig versierd met fonteinen ea

standbeelden. Ze is afgezet met een ijzeren hek, waarvan het bovenste

gedeelte verguld is. Men kan diea aanleg dus alleen van buiten af be-

wonderen, waarom dan ook een aantal marmeren banken ia de rondte

aangebracht zijn.

De straten der stad zijn meest allen nauw. Met voorbedachten rade

zijn ze aldus aangelegd, opdat de zonnestralen minder toegang zouden

hebben. Zij zijn daarbij onafzienbaar lang en omgeven door huizen van

een of twee, hoogst zelden van drie verdiepingen. Daar waar het stroo-

mend water hoopen vuil en afval bijeengespoeld heeft, verzamelen zich

geheele scharen van aasgieren, die zich in het minst niet bekommeren om
de voorbijgangers en dit ook niet behoeven te doen, daar er op het doo-

den van deze dieren een zware straf staat, — en niet ten onrechte,

want deze gallinazos zijn een ware zegen voor het smerige Peru. Waar

zij maar eenig aas bespeuren, doen zij het verdwijnen met een snelheid,

die naar toovenarij zweemt. Het is een vreemd gezicht, wanneer deze

dieren, verzadigd zijnde, uren lang, met uitgespreide vleugels, onbewegelijk

op de daken der huizen of op de vlaggestokken zitten.

Een eigenaardig voorkomen hebben de straten door de menigte balcons,

die aan nagenoeg geen enkel huis ontbreken en veelal met bloemen ge-

tooid zijn. Verder ontbreken ook hier de onvermijdelijke tiendas en ptt?-

querias niet, maar evenmin groote en sierlijke winkels, die meestal het

eigendom zijn van vreemdelingen van alle mogelijke natiën. De tiendas
,

worden in den regel door Italianen gehouden, die, naar men zegt, ten

getale van meer dan veertien duizend in de stad leven. Ook Duitschers

komen bij massa voor en zij zijn over het algeajeen in Lima zeer gezien.

Weinig minder talrijk zijn de Franschen. Geheel overeenkomstig hun

landaard vinden zij veelal hun bestaan in hotels, koffiehuizen, kappers- en

modewinkels. De Engelschen hebben zich minder in Lima dan wel in de

havenstad Callao gevestigd en houden zich daar met den handel bezig.

Bijna alle grootere zaken zijn in handen van vreemdelingen, die daarmede,

zooals wel van zelve spreekt, langzamerhand hun koeien op het droge

halen. Ja, de Peruanen probeeren het zelfs niet eens om met hen te

eoncurreeren. Dat is in Chili heel anders. • Daar kan een vreemdeling,

juist door de concurrentie der inboorlingen, nauwelijks in zijn behoeften

voorzien

.

Het zou hoogst moeilijk, zoo niet onmogelijk zijn om een gemengder be-

volking aan te wijzen , dan die zich in de straten van Lima beweegt.

Niet alleen treft men er Europeanen, Indianen, Negers en Chineezen aan,

maar bovendien alle mogelijke kruisingen dezer rassen. Talrijk vooral is

het contingent, dat geleverd wordt door de Cholos, die hoofdzakelijk de
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armelgke en smerige voorsteden bewonen en ia allerlei variëteiten aange-

troffen worden.

Jaarlijks voeren een aantal schepen koeli's uit China aan in de haven

van Callao. Deze arme duivels hebben met de hacendados contracten ge-

sloten voor den tijd van acht jaren of langer en krijgen eerst daarna hun

vrijheid terug. Zij worden geheel en al als slaven behandeld en zijn dan

ook eigenlijk niets anders, daar de wet ten volle toestaat, dat hun pachter

hen voor den tijd, dat het contract nog loopt, aan een ander overdoet.

Overigens is de slavernij in naam geheel opgeheven en men zou bijna ge-

neigd zijn dit te betreuren. Immers niet alleen is ze, zooals we zeiden,

onder een anderen vorm weder ingevoerd, maar bovendien zijn het juist

de luie en vadsige negers, die thans de voorsteden van Lima onveilig

maken. En omtrent die onveiligheid doet men de meest ongeloofelijke

verhalen. Ja, zoo men deze wil gelooven, dan is het een aan roekeloos-

heid grenzende onvoorzichtigheid om ook maar de kleinste wandeling buiten

de stad te doen. Zooveel is zeker, dat de onveiligheid in Lima, na de

afschaffing van de doodstraf, hand over hand toegenomen is en dat de

overgroote meerderheid der misdadigers gevormd wordt door de voorma-

lige slaven.

De Chineezen daarentegen doen zich hier van een voor hen zeer gun-

stige zi)de kennen. Ze kunnen hun positie natuurlijk niet verbeteren,

zoolang het door hen gesloten contract nog loopende is ; doch door hun

buitengemeene spaarzaamheid hebben zij ook, na verloop van dien tijd,

gewoonlijk een heel aardig sommetje bij elkaar. Het ideaal van een Chinees

is bijna altijd een fonda , d. i. een zeer nederige restauratie op te zetten.

Voor hen, die voor weinig geld een eenvoudig, doch tamelijk goed maal

hebben willen, zijn die gelegenheden uitstekend geschikt. Zoowel in Lima

als in Callao ziju de fonda's bijna ontelbaar. De blanken maken er slechts

bij uitzondering gebruik van. De meeste gasten, die zich aan de kleine

tafeltjes, waarvan er in elke fonda een dertig- of veertigtal gevonden

worden, nederzetten, zijn Negers en Cholos- Maar in weerwil van deze

diensten, die zij aan hun medeburgers bewijzen, dragen deze den zonen

van het Hemelsche Kijk een ingekankerden haat toe. De oorzaak daarvan

is, dat ze geen Christenen zijn, maar heidenen of apen, want deze twee

soorten van wezens bi-engt de Peruaan onder een categorie. Toch zijn de

arme kerels vrij wat beter dan de ellendige Negers en schurkachtige Cho-

los, die met zooveel trots op hen nederzien.

Dan we willen met een wat vroolijker beeld van Lima afscheid nemen.

Reeds is intusschen de zon achter Callao in het zilte nat van den Grooten

Oceaan nedergezonken, reeds verlengen zich de schaduwen op de plaza

mayor, als op deze wandelplaats de levendigheid en drukte steeds toe-

nemen. Nu toch begint de stad eigenlijk pas te leven. Overal worden

gekleurde lampen en lantaarns ontstoken, onder welker schijnsel de jonge

senores en senoritas in groepen rondslenteren. Daartusschen bewegen zich

de caballeros met hunne dames, welke laatsten gewoonlijk zoo dicht ge-

sluierd zijn, dat slechts een der donkere oogen zichtbaar is, terwijl het

gelaat overigens geheel achter de manta verboi'gen is. En waarlijk de

dames van Lima konden gerust breken met deze zonderlinge gewoonte,
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daar zij haar roep van de schoonste vrouwen van Zuid-Amerika te zijn

nog steeds ten volle rechtvaardigen. Behalve dit worden nog vele andere

zaken, die minder stichtelijk zijn, van die dames verhaald. Maar dat zijn

van die dingen, die ook elders voorkomen. Gaan we liever de tooneelen

na, die elkander op de geliefkoosde wandelplaats opvolgen. Weldra doet zich

de muziek hooren. Ze vangt aan met het volkslied, om daarna melodieën

van Verdi en Eossini te laten volgen. Langzamerhand raken alle balcons

en ook alle banken bezet en in de nabijheid van den muziektempel be-

gint een werkelyk dringen en kampen om goede plaatsen. Uit de kofBe-

huizen, biljartzalen en ijswinkels stralen stroomen van licht. Het klossen

van biljartballen wordt afgewisseld met het knallen van vuurwerk, door

een luid gejubel en gejuich begroet. In een oogenblik van stilte maakt

het geklater der fonteinen en de zachte melodie van deze of gene guitar

een eigenaardig effect ; maar het geroep van ijsverkoopsters en waterdra-

gers klinkt daar weldra boven uit.

Uren lang gaat het zoo voort. Reeds is het middernachtelijk uur ge-

slagen, als nog de zelfde woelige drukte op de plaza heerscht en eerst de

koude berglucht, die van de Cordilleras afdaalt en met een kille dauw

gepaard gaat, maakt er een einde aan.
'

De historische hoofdstad van Peru, de oude residentie der Incas, die

lang voordat het land door de Spanjaarden veroverd werd, hier een bloei

-

enden staat hadden gevestigd op een theocratisch-patriarchaal-communis-

tischen grondslag, is Cuzco. Deze stad lag midden in het eigenlijke rijk

der Inca's, op 13" 30' Z.B., in een smal dal, aan alle zijden door hooge

bergen omgeven, 3350 M. boven den zeespiegel.

Het tegenwoordige Cuzco vormt een langwerpigen, onregelmatigen vier-

hoek, die zich in een richting van het noord- westen naar het zuid- oosten

uitstrekt en door do Huatany, een woesten bergstroom, die van de Cor-

dillera de Sapi afdaalt, in twee ongelijke deelen wordt gescheiden. De

stad telt 40000 inwoners, die 3000 huizen bewonen, waarvan minstens

het derde gedeelte niets anders dan armelijke hutten zijn.

Zooals in alle steden, waar het Spaansche element de overhand heeft,

ontbreekt het ook in Cuzco niet aan kerken en kloosters en al die ge-

bouwen hebben iets sombers, wat evenwel geheel in overeenstemming is

met het ruwe klimaat, den meestal zwaar bewolkten hemel en de trotsche

bergen, die de stad omgeven. Van binnen zien zij er gewoonlijk ook somber

en uiterst eenvoudig uit, ofschoon het niet ontbreekt aan gouden en zil-

veren kerksieraden.

Op het klimaat van Cuzco en van de daar om henen liggende landstreek

valt volstrekt niet te roemen. Wel is waar is het niet, zooals Lima en

het kustgebied, aan de gele koorts blootgesteld, maar hier heerscht daaren-

tegen de soroché, een nog weinig bekende ziekte, die aan de bergstreken

I. Louis Rosenlbal. Ausland. 1874.
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eigen schijnt te zijn en bovendien vindt ieder, die geen heel sterke borst

heeft, in de hoogere bergstreken onfeilbaar zeker zijn graf. In tegenstel-

ling met de kuststreken, is hier geen gebrek aan hagel, sneeuw en regen,

ja, het is een spreekwoordelijke geestigheid geworden, dat het jaar hier

dertien regenmaanden telt. Toeh zijn kachels of andere verwarmingstoe-

stellen hier onbekende zaken. Bij koud of vochtig weder halen de seno-

rita's haar sluiers en wollen omslagdoeken maar wat nauwer om zich toe,

terwijl de caballero's zich in groote mantels hullen. De Indianen— man-
nen zoowel als vrouwen — dragen hemden en bovenkleeren van wollen

stof en bovendien langere of kortere mantels. Maar men bestrijdt het gure

weder niet alleen op deze wijze. Ook voor de verwarming van den in-

wendigen mensch wordt zorg gedragen door een rijkelijk gebruik van

Europeesche likeuren, chicha en brandewijn.

Dat men onder een bijna altijd bewolkten hemel en een koude en

vochtige lucht juist niet dweept met koude baden laat zich wel hooren.

De Indianen vermijden deze geheel en al en haten ze met een volkomen

haat. Zelfs het reinigen van het gelaat en de handen beschouwen zij als

een geheel overtollige weelde. Ook nemen zij de moeite niet zich van

hun kleederen te ontdoen, wanneer zij zich ter ruste begeven. Ze dragen

deze dag en nacht, zomer en winter, tot ze als vellen en lappen aan het

'lijf hangen. En die onhebbelijkheid wordt zoowel bij de vrouwen als bij

de mannen aangetroffen, bij de eerste niet het minst. Ja, een Indiaansche

vrouw drijft dit zoo ver, dat zij zelfs dan, wanneer ze een nieuw kleeding-

stuk aantrekt, het oude niet aflegt. Niet zelden dragen zij drie of vier

gewaden over elkander, die van buiten naar binnen in ouderdom toenemen,

doch daarin overeenkomen, dat zij allen wemelen van ongedierte. Toch

is de kleederdracht dier Indianen, vooral van de stammen der Quechua en

Aymara, in hooge mate schilderachtig en als ze hun groote kudden van

lama's langs de wegen drijven of met hun vrouwen op de berghellingen

zitten, bieden zij een bijna romantisch beeld aan. En dat romantische

bestaat hier niet alleen in de verbeelding, maar in werkelijkheid kan men

een gevoel van medelijden, van innige sympathie niet onderdrukken, wan-

neer men luistert naar hun weemoedige liederen, die door de guitar

worden begeleid en zoo diep treurig klinken ; of wanneer men let op de

sombere blikken, waarmede zij, terwijl ze hun kudden weiden, nederzien op

de trotsche puinhoopen van de groote werken, die eenmaal door hun voor-

geslacht in het leven werden geroepen, 't Is waar, zij bevestigen eenvoudig

een waai-heid, die natuur en geschiedenis met onverbiddelijke gestrengheid

prediken. Zij hebben hun tijdperk van opkomst en bloei gehad, thans ver-

keeren zy in de periode van ondergang. Maar toch boezemen die zwaar

gedrukte stammen den aandachtigen beschouwer een geheel eenige belang-

stelling in, grooter dan eenig ander volk, dat in de volheid van manne-

lijke kracht optreedt op het tooneel der wereldgeschiedenis.

We behoeven nauwelijks te zeggen, dat de geestelijkheid, die uit het

midden van dit volk opgetreden is, daarop een groeten invloed uitoefent.

Die geestelijkheid beantwoordt volstrekt niet aan een ideaal. Integendeel

die Indiaansche priesters zijn wereldlingen van top tot teen, die een zeer

vroolijk en lustig leven leiden. Ofschoon zij zich met de opvoeding der
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jeugd belasten, is het toch met hun kennis allerdroevigst gesteld. En-

kelen hunner houden zich bezig met scholastieke of kanonieke theologie,

althans voor zoover dat gaat. Ten opzichte van zedelijkheid hebben de

Zuid-Amerikaansche geestelijken zoo hun eigen begrippen, die wel min of

meer afwijken van onze Europeesche denkbeelden. De meeste priesters

zijn inboorlingen, Indianen van onvervalscht bloed of kleurlingen.

Ten opzichte van de voortbrengselen uit het planten- en dierenrijk

komt Peru overeen met datgene, wat we gevonden hebben in Ecuador en

Columbia. Bovendien treffen we hier de guanaco (Auchenia huanaco Sw.)

aan, die van hier tot in Patagonië in groote kudden voorkomt. Tot de

zelfde familie behoort ook de lama {Auchenia Lama L.), die in Peru en

Chili ook in tammen staat voorkomt en niet alleen melk, vleesch, wol en

leder levert, maar tevens als lastdier onwaardeerbare diensten bewijst.

Zelfs zijn mest wordt gebruikt en wel als brandstof. De dwerg-lama en

het Vicogne-dier {Auchenia Vicunia L.) heeft wegens de wol, die het

levert, een hooge waarde.

En bovenal mogen we, wanneer we melding maken van de voortbreng-

selen van het dierenrijk in Peru, de guano niet vergeten. Deze mest-

soort wordt sedert langen tijd in verbazende hoeveelheden uitgevoerd.

Toch is de uitvoer in den laatsten tijd belangrijk afgenomen en daar-

voor bestaan zeer afdoende redenen. Vooreerst zijn de exploitatie en het

vervoer aan groote bezwaren onderhevig. Het ontginnen, losmaken, ver-

voeren en verschepen dier mestlagen is hoogst nadeelig voor de gezond-

heid en daarbij komt, dat een schip, dat eenmaal voor het vervoer daar-

van gebezigd is, voor langen tijd als verpest is door den afgryselijken stank

der guano. Maar bovendien is het gebruik dier mest slechts tot op zekere

hoogte aan te bevelen. Wanneer men het geluk heeft, dat er op de be-

mesting met guano vochtigheid volgt, dan behoort deze meststof tot de

meest uitstekende. Volgt er echter droogte op, dan doet ze aan de ge-

wassen meer kwaad dan goed. En eindelijk wordt er met dat artikel zoo

verbazend geknoeid en koopt men zoo dikwijls een geheel waardeloos

product, in plaats van een vruchtbaarmakende mest , dat menig landbou-

wer voor goed van het gebruik der guano wordt afgeschrikt.

De belangrykste guano-lagen worden gevonden op de Chincha-eilanden,

eenzame, woeste klippen in de nabijheid van Callao en Pisco. De guano

wordt afgegraven van boven naar beneden en met groote karren, die op

rails loopen, naar de kust gebracht, waar ze ingescheept wordt. Het

scherpe stof, dat zoowel bij het loshakken als bij het inschepen ontstaat,

maakt een verblijf op deze eilanden alles behalve aangenaam. En toch

vindt men er, nevens de armelijke hutten der Chineezen en kleurlingen,

die hier als arbeiders gevestigd zijn, ook eenige sierlijke villa's.

Intusschen beginnen deze guano-lagen langzamerhand uitgeput te raken,

terwijl daarentegen op de Guanape- en Macibi-eilanden de mestlaag met
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een meer dan voldoenden voorraad aanvrezig. Zoo zijn o. a. de guano-

lagen der Lobos eilanden, der Vieias-eilanden, in de Independencia-baai,

der Lohillo- en Huanillo- eilanden nog geheel en al onaangeroerd.

De pogingen, die men in het werk heeft gesteld om de katoenteelt in

het leven te roepen, zijn met een uiterst gunstig gevolg bekroond ge-

worden. Inderdaad is Peru een land, dat als 't ware voor de katoenkui-

tuur geschapen is, wanneer men slechts over genoegzame werkkracht be-

schikken kon, die vooral aangewend zou moeten worden om het land te

besproeien.

Maar het gaat hiermede als met alle andere schatten, die Peru bevat.

De ontzachlijke rijkdom aan natuurproducten komt dezen staat slechts weinig

tongoede. Peru heeft in werkelijkheid ongelooflijk -groote ontvangsten. De

opbrengst van tollen, belastingen en monopoliën nog buiten rekening ge-

laten, wijzen we in de eerste plaats op den uitvoer van zilver, die buiten-

gemeen groot is en er het zijne toe bijgebracht heeft om de zilvermarkt

zoo snel en stei-k te doen dalen. En ook de guano-exploitatie brengt den

staat aardig wat voordeel aan. De netto opbrengst toch wordt op vijftig

a zestig millioen gulden geschat. Maar steeds heeft Peru zijn geldmidde-

len allerellendigst beheerd en op onverantwoordelijke wijze verkwist. In

plaats van de kolossale sommen ten bate van land en volk te besteden,

heeft het deze gebruikt om oorlogen met zijn naburen te voeren, terwijl

ook een groot gedeelte aan de vingers der ambtenaren is blijven hangen.

Deze toch — en hun aantal is in Peru zeer aanzienlijk — zijn er in den

regel slechts op uit in het belang van hun eigen zak te administreeren.

Waar aldus de ambtenaarsbetrekkingen veelal ware goudmynen zijn,

ontbreekt het natuurlijk niet aan liefhebbers daarvoor en Peru levert dan

ook een voorbeeld van jachtmakerij op ambten, zooals men nauwelijks een

tweede zou kunnen aanwijzen. Het beste middel nu, om zich van zulk

een baantje meester te maken, bestaat daarin, dat men zich aansluit bg

een partij, die het er op toelegt den president ten val te brengen, om

haar eigen kandidaat op diens zetel te plaatsen, Immers wanneer dat ge-

lukt, dan spreekt het wel van zelve, dat alle gewichtige en winstgevende

betrekkingen door leden der overwinnende partij worden bezet en dan

brengen deze het beginsel van niet al te bescheiden te zijn getrouw in

toepassing.

Voor alles heeft het land behoefte aan rust en aan vastheid in het be-

stuur. Overigens, valt ook wel op eenige gunstige verschijnselen te wijzen."

Het schoolwezen heeft in de laatste jaren niet onbelangrijke vorderingen

gemaakt. Met gver — misschien zelfs met meer ijver dan overleg —
legt men zich toe op den aanleg van spoorwegen en juist voor een land,

dat zulk een vertikalen vorm heeft als Peru zijn goede verkeerswegen een

levensvraag. Afzonderlijk verdient de Oraya-baan vermelding, die van
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Callao uit over de beide ketenen der Peruviaanscbe Cordillera's aangelegd

is. Dan de dwaze oorlog met Chili, die Peru met zoo onvergeeflijke licht-

zinnigheid begonnen heeft, zal zeker weder veel van het goede vei'nietigen,

dat met zooveel moeite en opoffering werd tot stand gebracht.

DE REPUBLIEK BOLIYIA.

De grenzen van dit gemeenebest zijn niet nauwkeui'ig bepaald, althans

niet aan de oostzijde. Vandaar dat de oppervlakte zoo dikwijls verschil-

lend wordt opgegeven. Die opgaven toch wisselen af tusschen 1376572

en 2182582 Km. Ofschoon de opgaven omtrent het bevolkingscijfer

niet in die mate uiteenloopen, bestaat toch ook daaromtrent volstrekt

geen eenstemmigheid. Sommigen spreken van 2000000, anderen van 2750000

inwoners.

Bolivia is het hoogste en tegelijkertijd het meest bergachtige land van

geheel Amerika. Men kan in dezen staat vijf verschillende bergstelsels

onderscheiden. Het eerste, dat de Westkust van Zuid-Amerika vergezelt

en dus in een richting van Zuid naar Noord loopt, slechts hier en daar

door kleine inzinkingen afgebroken, draagt den naam van het Voor- of

Kustgebergte. Zooals bij den eigenaardigen horizontalen vorm van het

land als van zelve spreekt, behoort slechts een zeer klein gedeelte daarvan

tot het Boliviaansch gebied. Het tweede stelsel is het Andes-systeem, dat

we reeds vroeger behandeld hebben. In Bolivia is dit gebergte rijk aan

kegel-, klok- en domvormige, en ook aan zeer steile toppen, die bijna allen

in meerdere of mindere mate met eeuwige sneeuw bedekt zijn. Het

eigenlijke centraal-systeem wordt gevormd door de Cordillera Real, d. w. z.

))koninklijke Cordillera", die veelal met den naam van Oost- Cordillera aan-

geduid wordt. In uitgebreidheid staat dit stelsel ver ten achter bij de

overige deelen der Andes, doch zijn gemiddelde hoogte wordt door geen

der overige gebergten geëvenaard. De tusschenliggende geïsoleerde berg-

groepen maken het vierde stelsel uit, terwijl het vijfde gevormd wordt

door de meest oostelijk gelegen ketenen der Cordilleras.

Tusschen deze bergketenen in strekken zich verschillende hoogvlakten

uit; de meest belangrijke daarvan is die van Oruro, ook wel la Altipla-

nicie central de Bolivia genoemd, gelegen tusschen de Andes en de Cor-

dillera Real. Op het JMoordelijk deel van deze vlakte treft men twee

bergmeren — het Titicaca-meer en het meer van Pampa Aullagas— en

de laguna de Coiposa aan.

Het Titicaca-meer ligt op een hoogte van 3842 M. boven deh spiegel
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der zee. Van het zuid -zuid-oosten naar het noord-noord-westen heeft het

eene lengte van 190 Km. De gemiddelde breedte bedraagt 50 Km., ter-

het 218 M. diep is. Iti het midden vertoont het eene vernauwing,

waardoor het als 't ware in twee helften wordt gescheiden, die dan ook

met afzonderlijke namen aangewezen worden. Eet noordelijk deel toch

draagt meer in het bizonder den naam van Titicaca-meer, het zuidelijke dien

i van Laguna de Unimarca. De beide deelen worden van elkander ge-

scheiden door een landengte, die den naam draagt van het Schiereiland

Copaeavana.

Het meer is zeer rijk aan eilanden en vindt zijn uitwatering in den

Rio Desaguadero, die de Noordelijke hoogvlakte doorloopt en daarop een

tweede meer vormt, het reeds genoemde meer van Pampa Aullagas, dat

3700 M. boven de oppervlakte van den oceaan ligt. Dat meer heeft

slechts een zeer onbeduidend afvoerkanaal. Doch waar de rest van het

water blijft, is een zaak, waarover deskundigen het volstrekt niet eens zijn.

In de zuidelijke vlakte vindt men een ander, hoogst opmerkelyk ver-

schijnsel, namelijk de Laguna de Salinas. Soms is het een zoutmeer,

dan weder een zoutvlakte. Vandaar dat men haar ook wel de Pampa de

Salinas noemt.

Deze laguna of pampa, hoe men haar dan noemen wil, bestaat uit een

sneeuwwitte zoutkorst, die zich uitstrekt over een oppervlakte, die in uit-

gestrektheid nagenoeg met het Titicaca-meer overeenkomt. Gedurende het

droge jaargetijde kan men ze te voet doortrekken, ofschoon toch nooit

zonder eenig gevaar, omdat er enkele punten zijn, waar de grond voort-

durend moerassig blijft. Doch zoodra de regentijd ingevallen is, wordt de

vlakte geheel onbegaanbaar, dewijl de drassige bodem dan eerst nog

drassiger wordt en er vervolgens meer dan 1 M. water op komt te staan.

Tusschen de beide deelen van deze vlakte bestaat een groot onderscheid

ten opzichte van den hydrographischen toestand, het aantal nederzettingen

en de gesteldheid van den bodem. De noordelijke helft is rijk aan zoet

water, vruchtbaar en dientengevolge het dichtst bevolkt. Met de zuidelijke

helft is het omgekeerde het geval. Door gebrek aan besproeiing is de

bodem hier onvruchtbaar en dor en het land dus slechts weinig bewoond.

Vandaar dat dit gebied ook bekend staat onder den naam van Los desi-

ertos de Lipez.

De gemiddelde hoogte van deze vlakte bedraagt 3824 M. De hoogste

deelen verheffen zich 4179 M., de laagste 3682 M. boven het vlak der zee.

Behalve deze hoogvlakte zijn er nog een aantal kleinere, die met den

algemeenen naam van pampa^s worden aangeduid. *

Het karakter van de hoogvlakte, die zich uitstrekt tusschen het Titicaca-

meer en de Boliviaansche hoofdstad la Paz en waarover de grens tusschen

Peru en Bolivia loopt, brengt door haar woestheid een gedrukt gevoel

te weeg. Alleen de majestueuze sneeuwtop van den Illimani matigt dien

indruk een weinig. Beter wordt het, wanneer men de groene vallei van

la Paz zelve betreedt ; doch de verdunde lucht — la Paz ligt op een

hoogte van 3900 M. — maakt, dat de Europeaan al spoedig onderhevig

Wordt aan de soroché.

1. Hugo Reek. Peiernjami's Geogiaphifche jWiiiheiltitigfli. 1865. S. 280—290.
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La Paz heeft, naar men zegt, een bevolking van 76000 zielen, grooten-

deels Indianen van den stam der Aymara. De straten zijn nauw, doch

geplaveid, zij het dan ook slechts met kleine, puntige steentjes, terwijl ten

believe van de voetgangers aan beide zijden trottoirs zijn aangelegd. De

huizen zien er met hun leien daken tamelijk bewoonbaar uit en de markt-

plaats is versierd met eene schoone fontein. Op de Alameda, de openbare

wandelplaats, heeft men eenige vruchtboomen geplant, doch schaduw geven

die verschrompelde exemplaren volstrekt niet. Daarentegen geniet men

hier het heerljjk schoone ge^iicht op den trotschen Illimani, die zijn be-

sneeuwde kruin tot een hoogte van 7246 M. verheft en op welks hellin-

gen alle edele gewassen uit den tropischen gordel, als suikerriet, koffie,

oranje-appelen, ananassen, enz. verbouwd worden. Al die vruchten worden

in het koude la Paz ter markt gebracht.

De meeste steden van Bolivia komen, ten opzichte van het klimaat, met

de hoofdstad overeen. De voornaamste dier steden zijn: Sucre of Chuqui-

sacre, vroeger de hoofdstad der republiek, met 23000 inwoners, op een

hoogvlakte van 3200 M. hoogte, die de waterscheiding vormt tusschen den

Madeira en den Paraguay; Oruro, dat nog 800 M. hooger ligt, evenals

Potosi met 22000 inwoners. In de nabijheid van deze plaats vindt men

de vroeger zoo rijke zilvermijnen. Op deze hoogte kan een Europeaan

geen twintig passen doen, zonder dat hij naar zijn adem hijgt.

Het gebied, dat zich uitstrekt ten oosten van de Boliviaansche Cordil-

leras, draagt een geheel ander karakter drn het tot dusver beschrevene.

Het wordt aangeduid als de Yungas en wordt besproeid door een aantal

kleine rivieren, die allen haar water naar den Madeira afvoeren.

Deze streken overtreffen, wat natuurlijken rijkdom aangaat, nagenoeg alle

overige deelen van Zuid-Amerika. Vooralsnog zijn deze schatten echter

grootendeels waardeloos, dewijl het zoo goed als ondoenlijk is ze naar de

Westkust te vervoeren. Dit zal evenwel geheel anders worden, wanneer

de spoorweg voltooid is naar de stroomversnellingen van den Madeira, de-

wijl dan de producten langs den Madeira en de Amazone naar den Atlan-

tischen Oceaan vervoerd kunnen worden.

Op den rand der Yunga's ligt de belangrijke stad Cochabamba, met

ongeveer 40000 inwoners. Ofschoon ze nog op een hoogte van 2550 M.

boven het zeevlak ligt, is toch de temperatuur er vrij hoog.

Van deze plaats uit worden de arbeiders in de mijnen van Oruro en

Potosi van levensmiddelen — tarwe, maïs, gerst en meel — voorzien.

Ook naar de overige deelen der Yunga's wordt veel uitgevoerd. Ook is

Cochabamba een belangryke stapelplaats voor de kinabast, die vooral veel

gewonnen wordt in het gebied der Yuracares-Tndianen.
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Wanneer men de plantenwereld van de Tunga's in oogenschouw neemt,

dan valt het oog in de eerste plaats op een zoete vrucht, die zeer ge-

zocht is en den naam draagt van jjacay {Prosopis sïliquastrum). Verder

noemen we nog de Palnieria regia of Mauritia vinifera en een zeer

eigendommelijke klimplant, een soort van palm — (Carludovicia funifera)

met luchtwortels, die soms een lengte het>ben van meer dan 16 M. en de

Chontilla'palm, een soort van bactris, die zeer veelvuldig voorkomt. Laatst-

genoemde boomsoort moet niet verward worden met de eigenlijke Choiita

{Bactris ciliata), ofschoon zij even als deze een met lange doornen bezetten

stam heeft. Ook de exemplaren van den copalboom (Rhus capolinum) zgn

hier zeer talrijk. Van den harst dier boomen, die zeer gemakkelijk gewonnen

kan worden, maken de woudbewoners gebruik om hun hutten te verlichten.

Het eenige product van deze reusachtige landstreek echter, dat handels-

waarde heeft, is tot dusverre de cocaplant {Erythroxylon coca), een plant,

die uitsluitend aan tropisch-Amerika eigen is en een enkele familie, met

slechts weinig soorten vormt. Deze plant vereischt een heet en vochtig

klimaat en bovendien is hare verbreiding binnen zekere grenzen van verhef-

fing boven den zeespiegel beperkt. Ook de koffieheester, die hier in de laat-

ste jaren, zij het dan ook in gering aantal aangekweekt wordt, bevat een

rijke oogst en bovendien zijn de fraaie boonen van een buitengemeen goede

hoedanigheid. Evenzoo de rijst levert zeer overvloedige oogsten. Nog maken

we melding van de ananasplanten (Dromelia Ananas), het suikerriet en de

cacao, die hier blijkbaar een voor de verbouwing er van uitnemend goeden

bodem gevonden hebben.

Bij de groote weelderigheid van den plantengroei in het woudgebied en de

kolossale hoeveelheid water, die hier dagelijks verdampt, is het zeer ver-

klaarbaar, dat in de Yunga's. die hetzelfde zijn als de Montana in Peru

en Ecuador, een heldere en onbewolkte hemel tot de zeldzame uitzonderin-

gen behoort. Meestal zijn de bergtoppen en met bosschen begroeide berg-

ruggen in dichte nevelen gehuld. Toch Schijnt het klimaat over het alge-

meen niet ongezond te zijn; althans men treft hier noch koortsen, noch epi-

demische ziekten aan. ^

Landbouw en veeteelt beteekenen in Bolivia niet veel en ook nijver-

heid en handel zijn nog pas in de opkomst. De nijverheid bepaalt zich

eigenlijk alleen tot katoenweverij.

De voornaamste bron van rijkdom voor dit land wordt gevormd door de

schatten, die zijn bodem bevat. Maar een groot bezwaar staat de ontwik-

keling van het mijnwezen in den weg en wel dit, dat de mijnstreken op een

tamelijk grooten afstand van de beschaafde provinciën verwijderd zijn en het

vervoer alleen door middel van lastdieren plaats heeft. Daar komt nog bij,

dat de toch reeds korte kustlijn maar een enkele en dan nog wel eene zeer

slechte haven bezit iu dobya, in het noordelijk deel der Atacama-woestgn.

1 Eugen van Boeck. Globus. XXV, Bd. S t24-125 nud 13!).
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De voornaamste uitvoerartikelen van Bolivia zijn : goud, xilver, koper, tin,

kinabast, schapen- en vicunawol , Chinchilla-vachten
,
guano

,
sarsaparilla

,

tabak en specerijen.

De bevolking van Bolivia bestaat uit verschillende rassen, die ontstaan

zijn uit de vermenging van Spanjaarden met inboorlingen. Een derde deel

dier bevolking woont in de steden en villa's, de overigen in de kleinere

plaatsen of in de Campana. Behalve de genoemde kleurlingen treft men
er nog eenige afstammelingen van negers aan en vooral veel Guaranis

,

die van uit de oostelijke deelen van Paraguay daarheen gekomen en in

aantal zeer sterk vermeerderd zijn. De Indianen-stammen worden onder-

scheiden in beschaafde, half-wilde en wilde stammen. Tot de eerstgenoemde

behooren de Qnichua en Aymara of Inca-Indianen, tot de halfwilde

de Cliiquïtos en de Motos, terwijl de wilde Indianen in het zuidelijk

deel des lands wonen, of het gebied van den Pilcomayo, Vermeyo en Pa-

raguay bezet hebben. De meeste Indianen, die niet in de steden leven of

als pachters kleine landhoeven bezitten, werken hoogstens drie maanden

van de twaalf. Deze Indianen zijn öf landbouwers öf zij vinden hun middel

van bestaan in de teelt van groote kudden lama's
,
schapen en geiten, die

zij in een ontzaglijke menigte bezitten. Nog vinden sommige hun onder-

houd als arrieros. Dezen naam dragen die Indianen, die zich bezig houden

met het transport van goederen, dat hoofdzakelijk plaats heeft met lama's.

Overigens kenmerken deze Indianen zich niet door groote deugden en

vooral niet door groote werkzaamheid. Daar zij van den krggsdienst vrij-

gesteld zijn, hebben zij tegenover den staat geen andere verplichtingen dan

het betalen van belastingen. Om het geld daarvoor en voor hun dagelijksch

levensonderhoud te bekomen, arbeiden zij eenigen tijd met grooten ijver,

maar zoodra is daarin niet voorzien of zij staken hun werk en dooden den

overigen tijd met allerlei beuzelarijen, die weinig of geen nut hebben.

Opmerking verdient het, dat in de puma's de sterfte onder de Indianen

veel grooter is dan onder de blanken en kreolen. De oorzaak daarvan moet

gezocht worden in het veelvuldig heerschen van een uiterst kwaardaardige

koorts, die jaarlijks de vreeselijkste verwoestingen aanricht, doch waardoor

blanken en kreolen, slechts bij hooge uitzondering aangetast worden. '

In alle landen, die 't zij door bergen, 't zij door hun geïsoleerde ligging,

slechts moeielyk toegankelijk zijn voor de beschaving, doet zich het ver-

schgnsel voor, dat de bewoners veel langer getrouw blijven aan hun voor-

vaderlijke zeden en gewoonten dan de bevolking, die zich langs de kusten

heeft nedergezet. Ook Bolivia maakt geen uitzondering op dezen regel.

In de kleine steden is niet alleen bij de mindere, maar zelfs bij de boogere

standen, nog altijd de oude Quichua-taal in zwang. De laatstgenoemde

spreken en verstaan wel het Spaansch, maar bij voorkeur gebruiken zij toch

het oude Inca-dialect.
^

1. Hiiijo Reek. Petermann's Mitth. 186C. S. .MO-304.

2, Boeck. Globus XXV. Bd. S. 14ü.
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Daarentegen ont.noet men in de volkrijke hoofdstad la Paz dames, die volgens

de laatste Parijsche mode gekleed zijn en zich alleen daardoor van hare

Europeesche zusters onderscheiden, dat er bij haar nog meer overdrijving

heerscht. Binnenshuis daarentegen dragen zij geen andere bovenkleederen

dan een groote shawl.

Twee hartstochten zijn bijna aaa alle Bolivianen gemeen : de drank en

het spel. Wat het laatste aangaat schijnen zij zich gemakkelijk over hun

verlies henen te kunnen zetten en zonder veel zelfverwijt of leedwezen ver-

spelen zij desnoods hun geheele vermogen. Dat verarmde spelers eindigen

met de handen aan zich zeiven te sJaan, is eene zaak, die in Bolivia nooit

voorkomt.

Zooals we reeds zeiden , vormen de Indianen en Spanjaarden het hoofd •

bestanddeel der bevolking. Ook de Franschen zijn er tamelijk sterk ver-

tegenwoordigd. Duitschers en Nederlanders daarentegen worden er bijna

niet gevonden.

Met den staatkundigen toestand van het land behoeven we ons niet af-

zonderlijk bezig te houden. Deze toch komt overeen met die van Peru en

ook in Bolivia bestaat de geschiedenis der laatste tientallen van jaren bijna

uitsluitend in het aaneengeschakeld verhaal van omwentelingen en tegen-

omwentelingen.

DE REPUBLIEK CHILI,

De smalle strook tusschen de Andes en den Grooten Oceaan, die het

vaderland der Chilenen vormt, is een zeer eigendommelijk land. De met

sneeuw bedekte toppen der Cordilleras verheffen zich boven het daar voor

gelegen middengebergte en daar tusschen in ligt het lengtedal, dat het

eigenlijk cultuurgebied van Chili vormt. Overal steekt de naakte zandsteen

boven den bodem uit, hier en daar vermengd met gruis en graniet. Alleen

in de grillig gevormde dalen bestaat de bodem uit aarde en daarin treft

men dan ook een weelderigen plantengroei aan.

In het kustgebied, dat bespoeld wordt door een zee , waarin nimmer

zware stormen woeden, heeft Chili gebrek aan water, zoodat men alleen

aan de oostzijde van het gebergte, in de hoog gelegen lengtedalen, een

weelderigen plantengroei aantreft.

Over het algemeen komt het noordelijk deel van Chili , tot aan de

Coquimbo, in grondgesteldheid tamelijk wel met het Peruviaansche en Bolivi-

aansche kustgebied overeen en is evenals dit dor en onvruchtbaar. Het

zuidelijk deel daarentegen voimt daarmede een zeer gunstige tegenstelling.
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Öat is rijkelijk: besproeid, goed bebouwd en boschrijk. Niet ten onrecbte

heeft men aan deze streek den naam gegeven van ))den tuin der Nieuwe

Wereld."

Daar staat evenwel weder tegenover, dat de onvruchtbare bodem in het

Noorden schatten aan mineralen in zijn schoot verbergt, schatten, die in

waarheid onuitputtelijk genoemd mogen worden. Eigenlijk vormt de ge-

heele provincie Atacama een enkele reusachtig groote mijn. Overal waar

men zich de moeite gegeven heeft er naar te zoeken , heeft men mineralen

gevonden. Guano, zout, borax, koper, ijzer, gips, kobalt, lood, goud, zilver

en salpeter zijn in waarlijk ongelooflijke hoeveelheden voorhanden.

Om een denkbeeld te geven van het verbazend aantal bergwerken, die

in dit gebied aangetroffen worden, deelen we mede , dat er alleen in het

district van Caracoles 4000 zilvermijnen officieel ingeschreven zijn, voor

welke belasting wordt betaald. In het jaar 1873 werd uit de haven van

Caracoles aan zilver uitgevoerd voor een waarde van ƒ 9000000. En die

opgaaf is zeker niet overdi-even, want ze heeft alleen betrekking op die

staven zilver, waarvoor belasting betaald werd. Nog moet men daarbij in

aanmerking nemen, dat wegens de vreeselijke duurte in Caracoles, wegens

de kostbaarheid van het transport en de hooge dagloonen slechts betrek-

kelijk weinig mijnen bewerkt worden.

Een groot nadeel was het tot dusver, dat de zooeven genoemde haven

op Boliviaansch grondgebied lag en hoogst wenschelijk zou het zijn, dat zij

zoo spoedig mogelijk en voor goed door Chili geannexeerd werd. Volgens

de gesloten verdragen wordt de grens tusschen de beide republieken gevormd

door den 23sten parallelcirkel. Maar hoe duidelijk die bepaling ook was
,

toch beweerden de Bolivianen, dat die uitdrukking zoo opgevat moest wor-

den, dat de geheele 24*'*'" breedtegraad nog tot hun gebied behoorde.
^

De gewichtigste haven op de geheele Chileensche kust is Valparaiso,

d. i. ))dal van het paradijs." Deze stad, die gelegen is in een streek, die

even arm is aan water als aan boomen, heeft een bevolking van 70,000

zielen. Toch maakt Valparaiso, volgens den Vrijheer van Oesterreicher, een

zeer aangenamen indruk, al zou men ook bijna vreezen, dat de steile rotsen,

met de kleine huisjes , die er boven op gebouwd zijn, elk oogenblik in den

oceaan zullen tuimelen.

Een hooge en breede bergrug omgeeft de ruime bocht, waar om henen

de stad is aangelegd en strekt zich aan weerszijden uit tot aan den oever

der zee. Vijftien tot zestien wateraderen hebben in dezen bergrug hare

voren uitgeslepen en diep ingesneden dalen gevormd, die den naam dragen

van embrados. Die dalen worden steeds begrensd door vrij steile en on-

regelmatige bergglooiingen en daarop zijn de kleine en groote huizen ge-

bouwd, wat aan de stad natuurlijk een zeer eigenaardig karakter geeft.

Om de baai henen, loopt langs den oever, tusschen de zee en den bergmuur

1. Allgemeine Zeitung. 1 iVlai. 1874.
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in, een straatweg, dien men de natuur als 't ware met geweld ontwrongen

heeft. Immers alvorens men dezen aanleggen kon, moest men op sommige pun-

ten den moerassigen oever de noodige vastheid geven, elders weder voor-

uitspringende rotsen opruimen. Deze straat vormt de voornaamste ader van

het verkeer der stad en is omringd door fraaie winkels en prachtige ge-

bouwen. Hier vindt men ook de gouvernementsgebouwen en de instellingen

der bank.

Het aantal vreemdelingen in Valparaiso is tamelijk groot en neemt nog

steeds toe. Zij hebben er het meest toe bijgedragen om binnen korten tyd

van Valparaiso een belangrijke handelsplaats te maken, doch aan de andere

zijde moet het ook erkend worden, dat hunne pogingen door de ingezetenen

zelve ten krachtigste ondersteund werden. Inzonderheid waren het Duitschers,

Engelschen en Amerikanen, die Valparaiso's handel ras in bloei deden toe-

nemen, terwijl de Franschen en Italianen vooral een beschavenden invloed

uitgeoefend hebben. Zoo hebben alle vreemdelingen krachtig medegewerkt

aan de opkomst van dit goed bestuurde land, terwijl de Chileenen steeds,

zooveel als dat in hun macht stond , de nederzettingen van Europeanen

gemakkelijk gemaakt en bevorderd hebben.
'

Ten westen van Valparaiso, ligt , in den Grooten Oceaan, dc bekoorlijke

eilandengroep van Juan Fernmidez, met Mas a fuera en Mas a tierra.

Hier leefde gedurende langen tijd in vrijwillige afzondering de Schotsche

matroos Alexander Selkirk , die zeer ten onrechte als de ware Kobinson

Crusoe is beschouwd geworden. Engelsche officieren hebben op Juan Per-

nandez een monument te zijner eere opgericht. In het jaar 1868 werd

een Saksisch ingenieur, Kobert Wehrdan, door aankoop eigenaar van het

eiland, dat dikwijls bezocht wordt door walvischvaarders, die er water in-

nemen. Hij legde er een Duitsche kolonie aan en voorzag deze van de noo-

dige landbouwwerktuigen en van alles wat noodig was tot uitoefening van

landbouw en veeteelt. Binnen weinige jaren heeft die volkplanting een

hoogen trap van bloei bereikt.

Valparaiso is door middel van een spoorweg verbonden met de in het

binnenland gelegen staatkundige hoofdstad der republiek Santiago de Chili.

Deze baan loopt over Leniache, naar het Quillota-Jal
,

stijgt daarna door

een aantal kloven naar het middengebergte op en daalt vervolgens weder

af in het dal van Santiago.

Door geheel Amerika henen hesft Santiago een zeer gunstige bekendheid

en verdient die ook, wegens zijn ruime, goed geplaveide en zindelijke straten.

1., Wiener Abeiulpost. 3 Juli. 187G.
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Eenige rijke grondbezitters en eigenaars van mijnen hebben hier gebouwen

opgericht, die in pracht kunnen wedijveren met vorstelijke paleizen. Maar

behoudens deze hier zeer talrijke uitzonderingen, heeft de bouwkunst in

Santiago den goeden en verstandigen middenweg ingeslagen, die zuinigheid

aan comfort en zindelijkheid aan doelmatigheid paart. Verreweg de meeste

huizen zijn in den Spaanschen stijl opgetrokken en bestaan zelden uit meer

dan eene verdieping, wat met het oog op de telkens wederkeerende aard-

bevingen in hooge mate doelmatig is. Men betreedt die huizen door een

deur of poort, die naar een meer of minder ruime binnenplaats voert, welke

als een tuin is aangelegd of althans met sierlijke bloemen in potten prijkt.

Om deze binnenplaats henen loopt een overdekte zuilengang en hierin be-

vinden zich de deuren der verschillende kamers, die meestal met elkander

in verbinding staan eu de vensters aan de zijde van de binnenplaats hebben.

De twee eerste kamers zijn gewoonlijk de receptie-salons. Des avonds

zit mama met hare dochters of wel de laatsten zitten met hare vriendinnen

achter de tralievensters, om onder kout en scherts eenige aangename uren

door te brengen. Veelal ontvangen zij dan ook bezoek, want in alle huizen

is men zeker van eene gastvrije ontvangst, indien men althans tot de ken-

nissen behoort.

In alle woningen heerscht zindelijkheid en bij de meer gegoede burgers

treft men allerlei gemakken aan, want het behoort tot de idealen van alle

ingezetenen hun woningen rijk en smaakvol in te richten.

Ook in de straten maakt de zindelijkheid, die er heerscht, inderdaad een

zeer weldadigen indruk. In dat opzicht kan zoowel Santiago als Valparaiso

de meeste Europeesche steden tot voorbeeld strekken.

Ook voor het publiek verkeer is op behoorlijke wijze zoi'g gedi'agen

,

0. a. door den aanleg van paardenspoorwegen. Deze doorsnijden de geheele

stad, in eene richting van het oosten naar het westen en het tarief dier

tramway's is zeer laag. Ook huurrijtuigen zijn in groot aantal voorhanden.

Santiago heeft een bevolking van jl 15000 zielen en bovendien is de stad,

met het oog op dat zielental, nog zeer uitgestrekt. Zoodra men de voor-

steden — of laten we liever zeggen de buitenste deelen der stad, want

eigenlijke voorsteden zijn het niet — zoodra men de voorsteden betreedt

,

krijgt de stad geheel en al het aanzien van een dorp.

Het best kan men van de geheele stad een overzicht verkrijgen, wanneer

men de Serro Santa Lucia bestijgt, een roodachtige porfierrots, die midden

in de stad opstijgt. Eenige jaren geleden is op dit rotsgevaarte een open-

bare wandelplaats aangelegd, die het geliefkoosde middelpunt van het open-

bare leven der stad vormt, 's Avonds wordt de Serro Santa Lucia door

gas verlicht. Een kleine restauratie, in Zwitserschen stijl gebouwd, maakt,

dat men ook den inwendigen mensch verzorgen kan, terwijl op de meeste

avonden uitvoeringen plaats hebben in de met dat doel gebouwde muziek-

tent.

Een andere geliefkoosde wandelplaats is de Alameda. Dit is een straat

van ruim 30 M. breedte, die beplant is met drie rijen heerlijk sohoone

booraen. Het schoonste is de middelste alleé, waarin aan weerszijden heldere

beken vloeien, die van uit de Mapocha van water worden voorzien. Aan

den rand van die beken zijn een tal van zitbanken aangebracht, terwijl hier
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en daar muziektempeltjes zijn opgericht, waarin alleriei muziekanten ge-

legenheid vinden hun stukken uit te voeren, 's Avonds — en inzonder-

heid op zon- en feestdagen is dat het geval — is het alsof half Santiago

hier rendez-vous heeft gegeven. Alom doen muziekkorpsen hun tonen

hooren, terwijl de beau-monde tusschen de boomen slentert. In de zijlanen

ziet men een menigte rijtuigen. De bezoekers hebben den namiddag door-

gebracht in het park en keeren thans langs de alameda naar huis terug.

Gewoonlijk staan de rijtuigen in die zijlanen langer of korter stil, om
wandelaars gelegenheid te geven de in die rijtuigen aanwezige perso-

nen aan te spreken. Alles gaat echter zoo rustig en kalm toe, dat het

muzikaal genot volstrekt niet bedorven wordt door de aanwezigheid van

eenige duizendtallen van menschen. Hier en daar en vooral op die punten,

waar over de zoo even genoemde beken bruggen gebouwd zijn , treft men

koffiehuizen aan en winkels, waar men allerhande ververschingen krijgen

kan, die er niet weinig toe bijbrengen om het geheele tooneel een recht

gezellig aanzien te geven. De drukte is echter reeds vroeg in den avond

gedaan. Tegen tien uur heeft bijna iedereen zijn penaten opgezocht en na

dat uur ziet men nog slechts enkele groepen heen en weer slenteren of

op de banken zitten. Dan treedt in Santiago de nachtelijke stilte in.

C hili heeft dan een rustige, tevredene en werkzame bevolking, die al het

mogelijke doet om beschaving en vooruitgang te bevorderen. Ook hier be-

staat ze grootendeels uit kleurlingen — afstammelingen van Europeanen

en Indianen. Alleen bij de hoogst geplaatste familiën van het land treft

men nog onvermengd Spaansch bloed aan.

Evenals in alle landen, waar het den Spanjaarden gelukt is zich blijvend te

vestigen, is ook in Chili de invloed van de geestelgkheid zeer groot ; doch

hier oefent de laatste een waarlijk gezegenden invloed uit. Godsdienst en

zedelijkheid gaan hier hand aan hand.

Het maatschappelijk leven in Chili kenmerkt zich niet door in het oog

loopende eigenaardigheden. Met uitzondering van den poncho, die overigens

door geheel Zuid-Amerika henen gedragen wordt en van de manto der

vrouwen, die op kerkelijk bevel in de mode kwam, treft men geen eigen-

aardige kleedingstukken aan. De zoo even genoemde zwarte manto der

vrouwen, die door de hoogere standen alleen bij het bezoeken der kerken
,

door de volksklassen daarentegen dagelijksch gebruikt wordt, is werkelijk

een bevallig kleedingstuk. Het maakt inderdaad een wonderbaren indruk,

wanneer men die in zwarte manto's gehulde vrouwengestalten bij menigte

nedergeknield ziet op den bodem van de kathedraal.

Zoowel de gelaatstrekken als de huidskleur van de lagere klassen der

maatschappij wijzen op een vrjj sterke vermenging met Indiaansch bloed.

In de hoofdstad is dat wel is waar minder het geval , maar des te meer,

zoodi'a men deze verlaten heeft. Ja op sommige plaatsen zou men veeleer

kunnen spi'eken van een Indiaansche bevolking, die zwakke sporen aantoont

van inmenging van Europeesch bloed.
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Over het algemeen zijn de gelaatstrekken grof. Toch ontbreekt het deze

donkere gezichten, met hun dik en zwart hoofdhaar, dat bij de vrouwen

nog dikker en langer is dan bij de mannen , niet aan een zekere aantrek-

kelijkheid, ofschoon toch bepaald schoone trekken hoogst zelden voorkomen,

bij mannen evenmin als bij vrouwen.

Ook bier ontbreekt het inzonderheid den kleurlingen weder aan ijver

en arbeidzaamheid. Alleen wanneer de nood er hen toe dwingt, leenen ze

zich voor vermoeienden handenarbeid. De Chileensche mijnwerker is wel

is waar een uitstekend werkman, maar vooral is dat het geval in rijke

mijnen, waar veel te stelen valt. Maar men kan hem er alleen door buiten-

sporig hooge dagloonen toe krijgen, om in minder productieve mijnen te

werken.

Het best staat den uit Spaansch en Indiaansch bloed gesproten kleurling

het leven als »huao" aan, daar hij zich dan te paard vrij in de natuur be-

weegt. Nog liever echter — en dat heeft hij met de bewoners van alle

warme landen gemeen — brengt hij zijn tijd door met een zalig nietsdoen.

Over het algemeen zijn de kleurlingen slecht behuisd, ja op het platte land

treft men hier en daar hutten aan, die inderdaad veel weg hebben van

groote vogelnesten. Doch hare bewoners voelen zich daarin volkomen op

hun gemak en over het algemeen kan men zeggen, dat zij zoo tevreden en

gelukkig schijnen, als men op dit ondermaansche maar wenschen kan en die

tevredenheid spreekt ook uit hun oogen en uit hun geheele voorkomen.

Werkelijk schoon is de aanblik der talrijke kudden paarden en runderen,

die op de rijke grasvelden langs de stroomen grazen, al zijn ook de laatsten

veelal uitgedroogd. Een in zijn poncho gehulde huao houdt de wacht over

deze dieren of liever hij laat dit doen door den prachtigen wolfshond, die

hem overal en altijd vergezelt
,

terwijl de valk, die hij op de hand heeft,

hem tot tijdverdrijf strekt.

Alleropmerkelijkst is de toeneming van het onvermengd blanke ras in

Chili en onder hen — maar vooral onder de vrouwen — treft men er vele

aan, die werkelijk voor schoonheden door kunnen gaan. De hoogere stan-

den, de aristocracia de sangre azul, zooals de bevoorrechte kringen van

Santiago zich zelve noemen, hebben uiterst nette en beschaafde manieren,

die echter volstrekt geen afbreuk doen aan de levendigheid van hun zuide-

lijk temperament. Vooral de vrouwen vereenigen op een allergelukkigste

wijze lieftalligheid en waardigheid met een aangeboren eenvoud en natuur-

lijkheid, wat hier, waar men van de overige centra van beschaving zoo ver

verwijderd is een even verrassenden als prettigen indruk maakt. Dit ver-

schijnsel laat zich evenwel daaruit verklaren, dat de meeste vrouwen Europa

hebben bezocht of wel aldaar hare opvoeding genoten hebben.

De toon, die onder de Chilenen heerseht, is even gezellig als hartelijk.

Heeft men eenmaal toegang tot de eene of andere familie verkregen, dan ge-

voelt men er zich spoeclig geheel en al te huis en men kan te allen tijde
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zeker zijn van eene allervriendschappelijkste ontvangst. Ook de vroolijke en

hartelijke toon, die over het algemeen heerscht, ook tusschen personen, die

op zeer verschillende trappen van intellectueele ontwikkeling staan , doet

onwillekeurig denken aan een republikeinsehe gelijkheid. En behandelt de

meer ontwikkelde den minder beschaafde met een joviale hartelijkheid, de

laatste toont zich daarvoor dankbaar en wacht zich steeds voor een ongepaste

gelijkstelling. Allen hebben voor ieder de meeste attentie, zijn te allen

tijde beleefd en hoffelijk en goed gemutst.

Ofschoon zij zuidelijk bloed in de aderen hebbenj komen ruwe twisten

toch uiterst zelden voor en slechts bij uitzondering bedienen zij zich van

grove scheldwoorden. Daar staat evenwel tegenover, dat zij tamelijk vlug

zijn om naar hun messen te grijpen, ten einde zich daarmede genoegdoening

te verschaffen.

Wat de bewoners van Chili vooral gunstig onderscheidt van hunne na-

buren, is hun vaderlandsliefde. De Chileen is werkelijk een warm patriot

en dit is een van de redenen, waarom de vreemdeling zich als van zelve

tot hem aangetrokken gevoelt, waarom hij gaarne met de Chilenen een

Chileen wordt. Zoo breidt deze kleine natie zich uit door tal van vreem-

delingen bij zich in te lijven, die zich oorspronkelijk slechts tijdelijk in Chili

gevestigd hadden. Alle vreemdelingen roemen om strijd de voorkomende

vriendeljjkheid der Chilenen. Nog nimmer werd in dit opzicht een enkele

klacht vernomen. En ook wordt het door allen erkend, dat dit volk met

innige liefde gehecht is aan zijn geboortegrond en zeker geeft dit de beste

waarborg, dat zich op den duur een goed georganiseei-d staatsleven in Chili

ontwikkelen zal. ^

Het spreekt wel van zelve, dat ook de toestanden in Chili hun schaduw-

zijde hebben. Eene question brülante is inderdaad de verdeeling van het

grondbezit, Men heeft namelijk in Chili geen kleine grondbezitters. Alle

landerijen zijn in het bezit van eenige zeer aanzienlijke mannen. De tot

de olicharchie behoorende familiën hebben in vroeger tijd het geheele land

onder elkander verdeeld ; de armen werden door hen geëxploiteerd en zijn

er in werkelijkheid nog erger aan toe dan slaven of vroegere Russische

lijfeigenen. Een zoo diep ellendig proletariaat als in Chili vindt men in

geen enkelen anderen staat, omdat dat proletariaat gevormd wordt door de

plattelandsbevolking. Het is een feit , dat tengevolge van dezen aller-

droevigsten toestand, binnen den tijd van een enkel jaar, 80000 peones

Chili verlieten, om bij den aanleg van spoorwegen in Peru werk te zoeken.

En wanneer men bedenkt, dat de bevolking van Chili nog niet ten volle

2000000 zielen bedraagt, dan zal men moeten erkennen, dat dit getal van

30000 buitensporig hoog is.

Wat die bevolking aangaat, deze wordt wel is waar in de ofSciëele ta-

bellen veel hooger opgegeven. Reeds die van 1866 gaven een bevolkings-

cijfer aan van 2084943 zielen. Daaronder evenweLzijn medegerekend de

1. I'jeih. V. Oijilen-c'iclier. Wiener Abeiiil|)Ost. 3 Juli. 1876.
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80000 bewoners van Araucanië en de 3800 van Vuurland. En bovendien

heeft er in de laatstverloopen jaren eer vermindering dan vermeerdering

plaats gehad. Dat laatste is een gevolg van landverhuizing, die in geen

enkel land der aarde zoo verbazend sterk is als juist in Chili. Volgens de

zeer nauwkeurige opgaven van de »Society of agiieulture" levert Duitschland

1 landverhuizer op 200 inwoners, Engeland 1 op 113, Frankrijk 1 op 2000,

Chili echter 1 op 76. De groote stroom van landverhuizers trekt ge-

deeltelijk over de Cordilleras naar den Argentijnschen Bondstaat, voor een

ander deel — en dat is vooral in de laatste jaren het geval — naar het

bergland van Peru. Daar toch is de landbouw veel winstgevender en de

daglooner wordt er veel beter betaald.

De republiek Chili doet moeite om Europeesehe landverhuizers te lokken
,

maar met recht heeft men haar toegevoegd, dat, indien het in Chili wer-

kelijk zoo goed was, de inlandsche arbeiders wel blijven zouden.

Overigens is het zeker, dat het klimaat in Zuid- Amerika, ten zuiden van

30*^ Z.B., volstrekt niet afmattend is voor Europeanen en in werkelijk-

heid bestaat er ook reeds een vrij aanzienlijke Duitsche nederzetting in

de Chileensche provincie Valdivia , die in een tamelijk bloeienden toestand

verkeert. Maar al werkt het klimaat hier ook al niet nadeelig, er zijn zoo-

veel andere ongunstige omstandigheden, waartegen de Europeaan te kampen

heeft. We noemen alleen de buitengewoon sterke regens, die zoowel op

den oogst als op de gezondheid een allernadeeligsten invloed uitoefenen ; de

slechte wegen en gebrekkige middelen van verkeer, de herhaaldelijk voor-

komende diefstallen van vee van de zijde der Indianen en de geringe rechts-

zekerheid, om nog van andere moeielijkheden en bezwaren te zwijgen.

Dan het is billijk, dat men tegenover deze bezwaren evenzeer op de voordeelen

let, die Chili ook in dat opzicht aanbiedt en dan wijzen we in de eerste

plaats op de groote ontwikkeling van het spoorwegnet. En vele dier lijnen

zijn een afzonderlinge vermelding meer dan waard. Dat is om iets te

noemen het geval met de lijn van San Felipe naar Santa Rosa de los

Andes, door welke Santa Eosa, Santiago en Valparaiso met elkander in ver-

binding zijn gebracht en die zeker krachtig bij zal dragen tot den bloei en

de ontwikkeling der vruchtbare provincie Aconcagua. Weinig minder be-

langrijk zijn de lijnen van Talcahuano naar Chillan, die van Santiago

over Mellipüla naar Valparaiso en de grootsche spoorweg van Curico naar

Chillan en van Maboa naar de Araucanische grenzen.

De toestand der Chileensche financiën is bevredigend, ja zelfs bloeiend,

In het jaar 1878 vertegenwoordigde de handelsomzet een waai'de van

ƒ180000000.—, d. i. ƒ12000000 meer dan het. jaar te voren. De in-

komsten van den staat beliepen een bedrag van ƒ36000000. — , d. i. / 1200000

meer dan het vorige jaar.

Het openbaar onderwijs wordt voortdurend verbeterd en met elk jaar

neemt het aantal scholen toe. In de laatste jaren zijn er ook landbouw-

scholen opgericht. In geen der Spaansch-Amerikaansche vrijstaten wordt

zooveel zorg aan het onderwijs besteed als in Chili. De staatslieden, die

het roer van den staat in handen hebben, begrijpen, dat goed onderwijs

de grondslag voor volksontwikkeling wezen moet. Elke provincie bezit een

gymnasium en nog eerder dan in de Vereenigde Staten werd in Chili een
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normaalschool voor onderwijzers en onderwijzeressen gesticht. Het aantal

lagere scholen bedraagt tegenwoordig een duizendtal en dit getal moet

,

volgens de wet, tot lliTO worden opgevoerd. Elke school kost gemiddeld

f 1200.— per jaar. Al de scholen staan onder opzicht van super-inten-

denten en elke maand moet de Generaal-super-intendent aan de regeering

een verslag uitbrengen omtrent den staat, waarin het onderwijs verkeerd,

welke verslagen vervolgens openbaar gemaakt worden in den «Monitor de

las escuelas," een tijdschrift, dat uitsluitend aan de belangen van het onder-

wijs gewijd is.

De gezamenlijke kosten van het schoolwezen beloopen ongeveer ƒ 5000000,

een opmerkelijk bedrag voor zulk een jeugdigen staat. Eenige jaren ge-

leden wees de statistiek uit, dat op 5 mannen en op 8 vrouwen één kan

lezen, terwijl een van de 6 mannen en eene van de 11 vrouwen schrij-

ven kan.

We besluiten onze beschrijving van deze merkwaardige republiek, met

het aanhalen van het oordeel van den reeds herhaaldelijk genoemden vrij-

heer van Oesterreicher. »Tot dusverre," aldus spreekt hij , ))is Chili nog

bevrijd gebleven van den kanker, die aan het welzijn en den bloei van

alle overige Zuid-Amerikaansche republieken knaagt. De aristocratie, d. i.

de aristocratie door geboorte of rijkdommen, want adelijke titels mogen niet

gevoerd worden, vormt een grooten maatschappelijken kring, met de beste

bedoelingen bezield en tussehen welks leden onderling de meest gewenschte

harmonie bestaat. Op de meest belangelooze wijze, dikwijls met opoffering

van eigen geldelijk voordeel, leiden zij de politieke aangelegenheden en steeds

met de reinste, meest vaderlandslievende bedoelingen. En de overtuiging,

dat dit zoo is, brengt er toe bij om de lagere standen der maatschappij in

een niet slaafsche, doch plichtmatige onderworpenheid te houden.

Chili heeft — en niet ten onrechte — de roem verworven het toonbeeld

te zijn van een goed georganiseerden, jeugdigen slaat. Het is te hopen
,

dat het bevrijd móge blijven van de gebreken, die alle naburige staten zoo

zeer ontsieren.

Deze republiek maakt er aanspraak op in uitgestrektheid op één na de

grootste staat van Zuid-Amerika te zijn en in dat opzicht alleen voor
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het keizerrijk Brazilië onder te doen. Maar bij de onzekerheid van de gren-

zen van dit land is het hoogst moeilijk uit te maken, of dit werkelijk zoo

is, daar de regeering over uitgestrekte gebieden nog steeds aan Argentma

betwist wordt. Onder die gebieden is het belangrijkste Paitagonië. waarop

zoowel deze bondstaat als Peru aanspraak maakt en waar ze ten slotte

geen van beiden iets te zeggen hebben ; dan in elk geval is de invloed van

den laatstgenoemden staat altijd nog het grootst. Argentina toch bepaalt er

zich toe te beweren, dat het bezit van deze ontzaglijke landmassa hem van

rechtswege toekomt, ' terwijl Chili het niet bij een bloote bewering gelaten

heeft, maar zich , zooals we reeds zagen, in het bezit heeft gesteld van

Punta Arenas, aan de straat van Magelhaês en voor eenige jaren ook zijn

vlag geplant heeft op Tierra de fuego.

De zeer eenvoudige bodemplastiek van de la-Plata-republiek hebben we

reeds vroeger besproken en hier ter plaatse kunnen wij ons derhalve be-

palen tot de mededeeling, dat zoowel de gebergten van Cordoba en San

Luiz, die zich nergens hooger dan 2300 M. boven het zeevlak verheffen

en overal toegankelijk en bewoond zijn, als de Andesketen, zeer rijk zijn

aan ertsen.

Onder die metalen noemen we in de eerste plaats goud, zilver, nikkel,

koper, tin, lood en ijzer, die in verbazende hoeveelheden aangetroffen wor-

den. Maar ook marmer, dat in allerlei soorten voorkomt, jaspis, kwarts

en edelgesteenten verdienen afzonderlijke vermelding. In de provin-

cie Jujuy en langs den Rio Vermejo heeft men rijke petroleumbronnen

ontdekt. Ook steenkolen komen op tal van plaatsen voor, doch omtrent de

uitgestrektheid en den rijkdom der lagen verkeert men nog in het on-

zekere.

Tot dusverre staat de ontginning der talrijke ertsen nog in volstrekt

geen verhouding tot hun rijkdom, wat vooral een gevolg is van het gebrek

aan verkeerwegen en middelen van vervoer. Toch is de uitvoer, vooral

van zilver en koper, volstrekt niet onbeduidend.

Het vlakke gedeelte van het land bestaat bijna geheel en al uit tertiaire

gronden, terwijl men langs de kust en langs de rivieren alluviale gronden

aantreft, die buitengewoon vruchtbaar zijn. Dat alluvium heeft een dikte

van 0.30— 2.50 M. en daaronder ligt een zandige leemgrond, die harder

wordt, naarmate men dieper komt. In de tertiaire gronden heeft men de

overblijfselen van den megntherimn gevonden, een der reusachtigste exem-

plaren der voorwereldlijke fauan.

Helder en goed drinkwater wordt bijna overal op een diepte van 2 a 8 M,

aangetroffen. Steenen vindt men hier bijna in het geheel niet. Daar-

entegen is langs de rivieren, en vooral langs den Uruguay, het zand veelal

met kiezel vermengd.

Het klimaat van Argentina is buitengewoon gunstig. Het komt onge-

veer overeen met dat van het Kaapland en van Nieuw-Zeeland , welke

streken dan ook nagenoeg op den zelfden breedtegraad gelegen zgn. De zomer-

warmte stijgt er nooit boven 2 9" E., een temperatuur, die zelfs de Europeanen

niet verhinderd veldarbeid te verrichten. Dit is althans het geval in die

1. Vicenle G. Qnesacla. La l'alafjoniay las lierras aiislrales del conlincntc arijericano. Biienos-

Aires. 1875. 80.
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deelen van het land, die zich ten zuiden van den 30*'''" breedtegraad uit-

strekken. De winter is kort en niet streng.

Gewoonlijk neemt men 's morgens rijp waar
,

terwijl het 's avonds koel

wordt , maar vooral midden op den dag is de temperatuur aangenaam en

gematigd.

Dientengevolge kan de landbouw het geheele jaar door uitgeoefend wor-

den. De jaai'getijden zijn, zooals uit den aard der zaak volgt, juist tegen-

gesteld aan die van Europa. Den 2 1**"^" Juni heeft men den kortsten, den

oisicn December den langsten dag, doch het lengen en korten der dagen is

daar veel minder merkbaar dan bij ons.

Argentina heeft veel minder regendagen dan Europa. De hemel is er

bijna altijd helder en onbewolkt. Gewoonlijk zijn de regenbuien het ge-

volg van hevige onweders, die weder verdreven worden door den pampero,

een sterken, kouden, zuid-westen wind, die alle schadelijke miasmen en uit-

wasemingen wegvaagt.

Ook uit andere hemelstreken blaast de wind zeer menigvuldig ; vol-

strekte windstilte komt uiterst zelden voor.

De zoo even vermelde onweersregens geven voor den landbouw een vol-

doende besproeiing, vooral wanneer men bij het bewerken van den bodem,

rekening houdt met den tijd, wanneer deze voorkomen.

Waar grondgesteldheid en temperatuur beiden zoo buitengewoon gunstig

zijn, kan het natuurlijk niet anders of de plantengroei moet zich door een

zeldzame weelderigheid kenmerken. In het zuidelijk deel des lands bepaalt

deze zich intusschen tot eenige grassoorten en wat struikgewas. Eerst op

de hoogte van Santa Fé beginnen de bosschen en deze worden, naarmate

men meer noordelijk komt, steeds dichter, tot ten slotte het plantenrijk ge-

heel en al een tropisch karakter aanneemt.

Inzonderheid de oevers der rivieren en de eilanden in de Parana bezitten

een onovertroffen rijkdom van boomen, slingerplanten en prachtige, veel-

kleurige bloemen. In de noordelijke streken vindt men boomen, die kost-

baar meubelhout en heerlijk ooft leveren. Alle Europeesche vruchtboomen,

de wijnstok bovenaan, zijn in Argentina ingevoerd geworden en gedijen er

voortreffelijk. Ook met onze huisdieren is dat het geval, ofschoon hun na-

komelingen veelal terugvallen tot een toestand van verwildering. Paar-

den, runderen en schapen, in ontelbare kudden, bevolken de onafzien-

bare vlakte, welker zouthoudende bodem dezen dieren een uitnemend voedsel

levert. Men heeft opgemerkt, dat ze hier veel sterker voorttelen, dan in de

oude wereld,'

Wanneer we thans de bevolking in oogenschouw nemen, dan valt het

ons terstond in het oog, dat in geen enkel land van Zuid-Amerika de ge-

volgen van de vermenging der rassen zoo weinig merkbaar zijn als in den

I. Beck-Beiiiard Die aijjeiuiiiL-clie Itepublik. S. 5— S.
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Argentijnsclien Éondstaat. De reden daarvan ligt voor de hand. Toen de

Europeanen in de uitgestrekte grasvlakte aankwamen, vonden zij deze slechts

zwak bevolkt door enkele nomadenstammen. Door de geringe talrijkheid

dier stammen kon de vermenging al niet sterk zijn, doch daar kwam nog

bij, dat de Indianen, onder die omstandigheden, zeer gemakkelijk de aan-

raking met de Europeesche indringers vermijden konden. Zooals we dan

ook reeds opmerkten, treft men nergens in Spaansch Zuid-Amerika zooveel

familiën aan, die hun Europeesch bloed van vreemde inmenging vrij

gehouden hebben. En van de andere zijde werden slechts zeer weinig neger-

slaven ingevoerd, zoodat er ook geen sterke vermenging van de Kaukasische

en Afrikaansche rassen plaats kan hebben.

Het Argentijnsche volk is dus niet, zooals in bijna alle Spaansch-Ameri-

kaansche landen het geval is, het product van een onnatuurlijke vermen-

ging van twee rassen en het volkskarakter is dan ook natuurlijker en beter

dan elders. Het Europeesche element heeft ook hier steeds verreweg de

overhand behouden en wordt nog aanhoudend door nieuwen toevoer ver-

sterkt. Hier is het dan ook niet noodig, dat de Europeaan den inlander

onderdrukt om zich zelve staande te houden.

In waarheid is de Europeesche landverhuizing naar de la Plata-statcn

zeer aanzienlijk. In het jaar 1872 werd het aantal nieuw aangekomenen

geschat op 42000; in het volgende jaar waren er voor 1 October reeds

60000 aangekomen. Het meerendeel dier landverhuizers zijn Italianen, die

wandelende toonbeelden van spaarzaamheid en opgeruimdheid.

In het jaar 1874 werd aan den secretaris der commissie voor emigratie

de taak opgedragen om na te gaan, hoe groot het kapitaal was, dat van

Argentina naar Italië gezonden was. Hij kwam tot een cijfer van ruim

f 12000000. — Daaruit blijkt, dat de Italianen in den Argentijnschen

Bondstaat uitnemend de kunst verstaan om geld te maken, wat natuurlijk

hun landgenooten aanmoedigt om ook aldaar hun geluk te gaan beproeven.

Het aantal Duitschers in Argentina is gering. Tegenover de honderd-

duizende Italianen en de 50000 Basken treden zij slechts met een zielental

van 10000 op.

Daarentegen neemt de landverhuizing uit Zwitserland sterk toe. In het

begin van het jaar 1856 gingen voor het eerst drie groepen, in Maart nog

een vierde groep landverhuizers naar de kolonie Esperanza. De laatste

gi'oep bestond uit 214 personen, waaronder ongeveer een derde kinderen.

Dat het er toen in die geheel nieuwe volksplanting nog vrij bar uitzag,

spreekt wel van zeïve. Er kon in het begin althans geen sprake zijn van

een behoorlijk geordende maatschappij of van eenige genietingen der be-

schaafde samenleving. Doch het heerlijke klimaat en de buitensporige

vruchtbaarheid van den bodem trok deze landverhuizers aan. De niet zeer

groote bezwaren, aan eene vestiging in deze streken verbonden, werden met

eenige volharding overwonnen en de nederzetting slaagde uitstekend. In

Maart 1857 telde de kolonie reeds 1287 bewoners en had een aanmerkelijke

uitgestrektheid gronds ontgonnen en met granen en groenten bebouwd.

Deze goed geslaagde eerste proef moedigde tot verdere ondernemingen

aan en weldra volgde de stichting van de tweede Zwitsersche volksplanting

San Carlos, die binnen zeer korten tijd tot even grooten bloei kwam.
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Met wetten en staatsambtenaren werden de nieuwe nederzettingen weinig

of niet geplaagd. Ook bleven hare bewoners van de dienstplicht vrijgesteld.

Een enkele vrederechter werd aangesteld om twisten te beslechten. Alle

overige openbare aangelegenheden werden geregeld door een vrij gekozen

gemeenteraad.

Bij aankomst verkreeg elk landverhuizer een stuk bouwland met een

woning. De laatste echter had meer van een tent, dan van een huis. Elk

dier landerijen had, na verloop van twee jaren, een waarde verkregen

van / 8600.— a / 4800, wat voor de 200 kampen, die uitgegeven werden,

een waarde van f 800000.— vertegenwoordigde. Thans wordt het aantal

Zwitsersche kolonisten op 8000 geschat en hunne bezittingen vertegen-

woordigen een waarde van millioenen guldens. ^

Zoo vinden we in den Argentijnschen Bondstaat het aristocratische ele-

ment, door de blanken vertegenwoordigd, in het bezit van het grootste en

beste gedeelte van den bodem, terwijl de lagere volksklassen, voor het mee-

rendeel uit kleurlingen bestaande , als capatazes en peones in dienst van

de eersten staan. Deze capatazes en peones, d. i. opzichters en knechten,

hoeden de ontelbare kudden der grondbezitters en leiden een waar nomaden-

leven, dat groote overeenkomst heeft met het leven der Aziatische steppen-

bewoners.

De levenswijze in de meer binnenwaarts gelegen gedeelten van het land

is sedert tientallen van jaren de zelfde gebleven. De ryke grondbezitter

brengt het grootste gedeelte van het jaar in de provinciale hoofdstad door.

Alleen 's zomers gaat hy naar buiten, om op zijn estancia eenige genoeg-

lijke maanden te slijten. Zijn leven is dus steeds verdeeld tusschen twee

uitersten : de stad en de steppe, de beschaving en de halve barbaarschheid.

In de stad geniet men alle mogelijke gemakken en smaakt de meest ver-

fijnde en uitgezochte genietingen ; daar heerscht een buitensporige weelde

en gaat men gekleed naar de laatste Parijsche mode ; daar ontbreekt een

goede schouwburg niet en alle hoeken der straten zijn bijna ingenomen door

schitterende hotels, koffiehuizen en biljartzalen.

Doch zoodra men de stad verlaat en deze een klein half uur achter zich

heeft, ziet men zich te midden eener onbeschrijfelijke eenzaamheid, door een

woeste natuur omgeven. Daar ontdekt men zoo weinig van de nabijheid

eener groote stad, dat men zich te midden van een uitgestrekte wildernis

wanen zou , ver van alle menschelijke woningen, ver ook van alle be-

schaving. ^

Door het geheele land henen treft men zestien zulke provinciale

hoofdsteden aan. De meeste daarvan hebben slechts enkele duizende in-

woners. De belangrijkste zijn : Cordoba, Tucuman, Santa Fé, Corrientes

Uruguay en Mendoza. Doch geen dezer steden kan, ook maar in de verste

verte, vergeleken worden met Buenos-Ayres, de hoofdstad van de geheele

republiek.

1 Allgeni. Zeilung. 23 Juni, 1874.

Globns. X.X.XVIII Bnd. S. Ui.

2. Globus. XXIV Biid. S. 362.
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Buenos-Ayres is verdeeld in een aantal regelmatige vierkanten, daar ook

hier alle straten elkander onder rechte boeken snijden, zooals dat trouwens

met alle nieuw aangelegde steden het geval is. De straten zijn aangelegd

op een afstand van ongeveer een cuadra, d. i. 80 M. van elkander.

De stad is zeer netjes gebouwd en vooral is dat het geval met het mid-

delste gedeelte, waarin zich ook een aantal fraaie kerken bevinden ,
waar-

onder een Engelsche. Hier ziet men, zoowel ter rechter- als ter linkerzijde,

de schoonste winkels.

Opvallend en min of meer lastig is de buitengewone hoogte der trottoirs.

Dit komt daar van daan, dat de stad op een heuvelachtig terrein aangelegd

is, terwijl men er naar gestreefd heeft de trottoirs zooveel mogelijk vlak

te maken. Op eiken hoek der straat is men genoodzaakt proeven te geven

van zijn acrobatische behendigheid, door trappen van twee a drie M. hoogte

af te dalen of liever af te glijden. Want door het slijk, dat er op ligt, zijn

die trappen zoo glad, dat men wel een paar met stevige spijkers beslagen

Schoenen aan hebben en met een stevigen Alpenstok gewapend zijn mag
,

om er af te komen zonder armen of beenen te breken. Is eindelyk het

waagstuk volbracht, dan is nieuwe behoedzaamheid noodig om van onder

de talrijke paarden en rijtuigen weg te blijven, waarna men weder een der-

gelyken gletscher bestijgen moet. Eerst dan kan men over een afstand van

80 M. op een goed trottoir voortgaan, om moed te verzamelen voor een tweede

nederdaling.

De kamers der huizen liggen gelijk met de straat en daar men nooit

jalouziën voor de glazen heeft, kan men vrij naar binnen kyken. Gewoon-

lijk liggen de senora's en senorita's zoo nonchalant mogelijk in hunne schom-

melstoelen, terwijl ze met sigaren rooken den tijd verdrijven. Hoogstens

hebben de dames een breiwerk nevens zich liggen. Het is bepaald een

zeldzame uitzondering een Argentijnsche dame aan te treffen, die lezen en

schrijven kan; van naaien of andere dergelijke kundigheden — breien alleen

uitgezonderd — is in 't geheel geen sprake. Dat is anders met de doch-

ters van Europeanen, die zich in Buenos-Ayres gevestigd hebben, daar deze

geheel en al dezelfde opvoeding ontvangen als in Europa.

Evenals in Spanje dragen de dames meestal zwarte kleederen, doch ook

gekleurde stoffen komen meer en meer in gebruik. Zij, die buiten wonen,

dragen de nationale kleeding, de stedelingen- echter hebben de Europeesche

dracht aangenomen. De nieuw uitgekomen modes worden zeer spoedig

gevolgd. Is een nieuwe mode, 't zij uit Parijs, 't zij uit Londen aan-

gebracht, dan kan men zeker zijn, dat op de voornaamste pleinen der

stad, na verloop van eenige dagen, dames en heeren verschijnen, die ze

volgen.

In de koffiehuizen, die zich gewoonlijk in een druk bezoek verheugen
,

heerscht een onbeschrijfelijke spraakverwarring. De Italianen zijn in den

regel het sterkst vertegenwoordigd en voeren dan ook den boventoon. Ook

Duitschers treft men er veel aan, want ofschoon zij om hun werkzaam-

heid en bescheidenheid zeer gezien zijn, hebben velen hunner zich, jammer

genoeg, aan drankmisbruik overgegeven en verkwisten daarmede hun zuur

verworven geld.

De Argentiners zelve zien alle vreemdelingen met schele oogen aan en
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duiden ze aan onder den naam van gringos. Dit belet hun evenwel niet

hun meerderheid te erkennen. ^

Zooals we reeds zeiden, de stedeling kleedt zich op Europeesche wijze
;

hij heeft begrip van een geordende maatschappij, toont gehoorzaamheid tegen-

over de wetten van land en stad en denkt en spreekt als een Europeaan.

Een volmaakte tegenstelling met hem vormt de bewoner van het platte-

land en de gaucho. Onder dezen naam verstaat men de afstammelingen

der Spaansche avonturiers en vrijbuiters, die zich met Indiaansche vrouwen

verbinden. De echte gaucho's zijn, ten gevolge van de steeds toenemende

bevolking en van de vorderingen, die de beschaving maakt, meer en meer

zeldzaam geworden en veelal worden tegenwoordig alle bewoners van het

platteland met deze benaming aangeduid. Vroeger waren de gaucho's trotsch

op dezen naam en beschouwden hem als een soort van eeretitel, maar tegen-

woordig heeft hij een geheel andere beteekenis verkregen. Thans toch wordt

daarmede veelal eene klasse van menschen aangeduid, die »te lui om te

werken, zich toeleggen op het stelen van paarden, schapen en runderen."

Die kerels hebben een geweten, waarin een koets met vier paarden om-

keeren kan en het deert hun weinig of van tijd tot tijd een hunner mede-

menschen bij de verdediging zijner bezittingen het leven laat.

Deze plattelandsbewoners hebben een andere kleederdracht, andere zeden

,

een andere denkwijze dan de stedelingen, met wie zij trouwens niets te doen

willen hebben. Zij staan als vreemdelingen tegenover hen en zien met diepe

minachting neder op hun weelde en op hun meer beschaafde vormen. Zg

zijn uitmuntende ruiters, half-wilde herders, maar geen eigenlijke nomaden,

want de grond, waarop zij hun kudden weiden is hun wettig eigendom. Hier

leeft de gaucho zoo eenzaam en afgezonderd mogelijk, want niet zelden woont

zijn naaste buurman uren ver van hem af. Hij ontmoet geen andere men-

schen dan zijne gelijken, estancieros, zooals hij zelf is. Er is geen kwestie

van plattelandsgemeenten, geen enkele school. De diepste onkunde heerscht

onder deze bevolking en tevens een zeer sterk bijgeloof. Speelzucht is een

ondeugd, die vrij algemeen bij hen wordt aangetroffen.

Reeds vroeg worden de knapen geoefend in het paard rijden en oefenen

zichzelve in het gebruik van den bolas op kalveren en geiten.

Deze gaucho's, die een zeer gemengd ras zijn, hebben van de Spanjaarden

eigenlijk niets overgehouden dan de taal en het bijgeloof. Te midden van

de woeste natuur, waarin zij hun leven doorbrengen, hebben zij een hoog-

hartig en bandeloos karakter aangenomen. Zooals we reeds zeiden, zien zij

uit de hoogte neder op hen, die in de steden op vreedzame wijze hun brood

verdienen en niet eens in staat zijn om een wild paard te temmen of een

woedenden stier tot rede te brengen. Inzonderheid gevoelen zij een diepe

minachting voor den Europeaan, al was het maar alleen, omdat zij hem

voor een slecht ruiter houden.

In den oorlog kenmerkt zich de gaucho door onvermoeidheid, moed en

meedoogenlooze wreedheid. Van zijn vroegste jeugd af aan is hij er aan

gewoon bloed te zien vloeien en het dooden van een mensch stelt hij zoo

ongeveer gelijk met het slachten van een os. Hij is van een krachtigen

lichaamsbouw, doch werken doet hij niet en hij behoeft dat ook niet te

I. Auslaiid. 1870. Nr. 52. S. 1240— l"2il.
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doen, daar zijne kudden hem alles leveren, wat bij noodig heeft. . Hij staat

geheel op zich zelve en heeft geen het minste begrii^ van de denkbeelden

en beschouvpingen van beschaafde menschen. '

Behalve die estancieros treft men nog enkele personen in den Argen-

tijnschen Bondstaat aan, die men de gaucho's bij uitnemendheid zou kunnen

noemen. Deze zwerven het geheele land door. Dan ziet men ze hier,

dan weder elders. Het kan bij voorbeeld best gebeuren, dat men in de

nabijheid van Buenos-Ayres een gaucho voorbij ziet rijden, dien men zich

herinnert twee of drie weken te voren in het Noordelijk deel van het

land, op een afstand van meer dan duizend kilometers gezien te hebben.

En dan berijdt hi.j altijd het zelfde paard, altijd heeft hij de onafscheidelijke

cigarette in den mond en altijd zwaait hij met de zelfde hoffelijkheid zijn

breede sombrero, vooral wanneer hij de persoon, die hij tegenkomt her-

kent en dat doet hij, wanneer hij hem slechts een oogenblik gezien heeft.

Die menschen hebben werkelijk een gelukkig leven. Zij zijn altijd te

vreden, bekommeren zich om niets en om niemand, maar verlangen ook,

dat niemand zich om hen bekommert, niemand zich met hen bemoeit.

En hierin is men hen nog al gemakkelijk ter wille. Zelfs de overheid

mengt zich nooit in hunne aangelegenheden, zoolang dit maar eenigszins

vermeden kan worden. ^

In weerwil van deze zonderlinge maatschappelijke toestanden, in weer-

wil ook van de staatkundige verwikkelingen, waarvan de republiek in de

laatste jaren het tooneel was, gaat toch de Argentijnsche Bondstaat met

reuzenschreden vooruit. Hij bezit een niet onbelangrijk spoorwegnet,

dat men steeds verder zoekt uit te breiden, ja zelfs is een spoorweg gepro-

jecteerd van Buenos-Ayres, over de Andes henen, naar Valparaiso, waar-

door de afstand tusschen deze beide plaatsen tot acht-en-twintig uren zou

worden ingekrompen. Negen trans-Atlantische stoomvaartlijnen bevorderen

het verkeer met Europa.

In Buenos-Ayres verschijnen vijf- en-twintig couranten en tijdschriften,

waaronder er acht zijn, die in een vreemde, d. i. niet Spaansche taal ge-

schreven worden. Een twintigtal Engelsche maatschappijen hebben een

aanzienlijk kapitaal gestoken in allerlei nijverheids-ondernemingen.

Voor het onderwijs wordt behoorlijk gezorgd. Elke stad, zelfs in het

binnenland, heeft ochtend- en avondscholen, gymnasia en andere inrich-

tingen van onderwijs, waar iedereen de meest noodzakelijke kundighe-

den verwerven kan.

De landbouw is in d§n laatsten tijd sterk vooruitgegaan en daarbij

wordt gebruik gemaakt van alle nieuwere werktuigen, die door Engelschen

en Amerikanen in Argentina ingevoerd zijn. In Chaco zijn een twaalf-

tal bloeiende koloniën ontstaan, die groote uitgestrektheden land ontgon-

nen hebben.

1. Globus. XXI Bnd. S. 266,
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Alleen de nijverheid is nog van geringe beteekenis en de uitvoerprö-

ducten zijn uitsluitend aan de veeteelt te danken. Deze toch bepalen

zich tot wol, huiden en talk.

Het slachten van ossen in de saladeros, d. z. slachtplaatsen, wordt met

een fabriekmatige vlugheid, maar ook zeer ruw uitgeoefend.

Vooral in de steden is het duidelijk merkbaar, dat men zich in een

beschaafd land bevindt. Deze toch worden vaak in allerlei richtingen door

tramways doorsneden; brand-assurantie- en levensverzekerings-maatschappijen

ontbreken er niet, evenmin als waterleidingen, terwijl bovendien de ge-

wichtigste plaatsen van het land, door telegraaflijnen met elkander in

verbinding zijn gebracht.

Zoo is de Argentijnsche republiek aan hare kindsheid ontwassen en een

krachtige natie van 1800000 zielen geworden, die een nog betere toekomst

te gemoet gaat, met vrij wat vaster schreden, dan de meeste harer zus-

ter-republieken.

ÜE INDIANEN-REPÜBLIEK PARAGUAY.

Dit Zuid-Amerikaansch Mesopotamië is door de natuur buitensporig rijk

begunstigd. In dat opzicht kunnen slechts zeer enkele landen de verge-

lijking met deze republiek doorstaan..

Aan de Oost- en Zuidzijde wordt de grens gevormd door de Parana,

die het land voor een deel van Brazilië scheidt ; aan de Westzijde scheidt

de Paraguay, een van de schoonste livieren der aarde, hét van de Gran

Chaco. In het Noorden eindelijk wordt de grensscheiding tusschen Paraguay

en de Braziliaansche provincie Matto Grosso gevormd door den Eio Apa.

Binnen deze grenzen strekt Paraguay zich uit tusschen 22°—25" ZB.

De grondgesteldheid van dit land is in de onderscheidene deelen zeer

verschillend. Het Noorden en Zuiden wordt doorsneden door bergketenen,

die in een tal vati kleinere hoogteruggen uitloopen en waarbij zich heu-

vellanden en hoogvlakten aansluiten, die allen een zeer vruchtbaren bodem

hebben.

In de lagere deelen, het gebied van de groóte rivier, die een tal van

zijrivieren opneemt, strekken zich groote, moerassige vlakten uit, die

gedurende een deel van het jaar overstroomd worden en bij uitnemend-

heid geschikt zijn voor de rijstteelt.

Uit deze grondgesteldheid, die natuurlijk ook eene groote verscheidenheid

ten opzichte van het klimaat ten gevolge heeft, laat het zich gemakkelgk
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vei'klaren, dat zoowel de voortbrengselen uit de warme als uit de gema-

tigde luchtstreek uitmuntend gedijen.

Zoo Paraguay een goed geordenden staat vormde, met een talrijke

bevolking, dan kon het zeker een van de rijkste landen der aarde zijn.

Want wanneer men de moerassige streken buiten rekening laat, dan is

het klimaat wel warm, maar tevens zeer gezond.

Ook de ligging van het land kan niet anders dan gunstig genoemd

worden. De veie bevaarbare rivieren toch vormen zeer geschikte verkeei-s-

aderen, aan d€ eene zijde naar het Noorden toe, aan de andere zijde naar

Montevideo en Euenos-Ayres en derhalve naar den Atlantischen Oceaan.

Intusschen is het land slechts zwak bevolkt en dus ook schaarsch

bebouwd. De zware en langdurige oorlog, dien het voor eenige jaren

tegen Brazilië, Ai-gentina en Uruguay gevoerd heeft, kostte Paraguay bijna

twee-derden van zijn grondgebied, terwijl het getal zijner inwoners van

1340000 op omstreeks 800000 terugging. Sedert beteekent de productie

vsreinig of niets, ten gevolge van het gebrek aan 'werkkrachten en slechts

zeer enkele voortbrengselen van het land komen op de buitenlandsche

markten voor. De indigo groeit er in het wild, maar het meest belang-

rijke product van het land, blijft toch nog altijd de Paraguay-thee of maté,

die door de Indianen in de bosschen ingezameld wordt. Dit gewas komt

wel is waar ook elders voor, doch nergens is .de kwaliteit zoo goed.

Verder moeten we dan nog melding maken van tabak, van eenige zeer

harde houtsoorten en van leder en rum, ofschoon de opbrengst van de

beide laatstgenoemde artikelen in de laatste jaren slechts gering is.

Paraguay heeft een zeer zonderlinge geschiedenis, die in eenige weinige

woorden kan worden samengevat. De oorspronkelijke bewoners van het

land, de Guarani-Indianen, werden door de Jezuïeten tot op een zekere

hoogte beschaafd. Vervolgens verklaarde zich het land van Spanje onaf-

hankelijk en viel in handen van Dr. Francia, een welmeenenden tiran, die

er vooral naar streefde, het stoffelijk welzijn van het land te bevorderen,

doch met dat doel voor oogen alle verkeer met het buitenland ten strengste

verbood. Zijn opvolger Lopez' I zette die staatkunde voort, zij het dan

ook met wat minder gestrengheid, met wat minder consequentie. Zijn

zoon echter Solano Lopez sloeg een geheel anderen weg in. Hij liet

stoomschepen bouwen, spoorwegen aanleggen, arsenalen oprichten, streefde

naar vergrooting van zijn gebied, mengde zich in buitenlandsche aangele-

genheden en geraakte daardoor met de bovengenoemde staten in een oorlog

gewikkeld, die voor zijn staat zulke allernoodlottigste gevolgen na zich

sleepte.
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Ófscboon het Spaansch ook in Paraguay de officieele taal is, wordt het

toch maar door een klein gedeelte der bevolking gesproken of zelfs ver-

staan. De gebruikelijke volkstaal is een Indiaansch dialect, de Guarani-

taal, die in het dagelijkseh leven ook gesproken wordt door de weinige

blanken, die nog in Paraguay leven.

Nooit is het Europeesch element in Paraguay zeer sterk geweest. De

kleurlingen medegerekend, bedroeg het aan blanken, ten tijde van de

onafhankelijkheidsverklaring, nog maar -60000. Alle overige bewoners wa-

ren en zijn nog heden ten dage Gruaranis.

Die Guaranis, door de Jezuïeten aan de stiptste gehoorzaamheid gewend,

zijn traag, vreedzaam en onderworpen. Zij zijn hoogst eenvoudig en heb-

ben weinig behoeften ; ze zijn tevreden, wanneer ze maar zoowat in hun

dagelijkseh levensonderhoud kunnen voorzien. Overigens leiden zij een echt

aartsvaderlijk leven.

Een zekere aanleg kan hun niet ontzegd worden. Zoo zijn ze uitste-

kende smeden, vooral góudsmeden, die elk voorbeeld, dat men hun voor-

legt, met de grootst mogelijke handigheid nabootsen. Maar het ontbreekt

hun te eenenmale aan vindingrijkheid.

Het beste element schijnt het vrouwelijk deel der bevolking te zijn.

Reeds vroeg in den morgen gaan de vrouwen uit om water te halen,

wa,arbij ze de groote kruiken op het hoofd dragen, terwijl ze als een

troep ganzen in eene rechte lijn achter elkander loopen. Als de kruiken

ledig zijn, balanceeren zij ze in een scheeve houding zoo koket mogelijk

op het hoofd.

Haar zeer eenvoudige kleeding bestaat uit een wit gewaad, waar tegen

de donkere huid recht aangenaam afsteekt. De rok reikt tot over de

knieën en wordt met een band om het middel vastgesnoerd. Het boven-

deel van de borst blijft onbedekt. Nooit heeft een vrouw een zak of

mand bij zich en zij heeft die ook volstrekt niet noodig, want alles wat

zy behoeft, draagt zij in het bovenste gedeelte harer kleeding. Daarin

bewaart ze haar sigaren, haar geld, kortom alles wat wij gewoon zijn in

den zak te steken.

Vele dier vrouwen munten uit door een zeldzaam schoonen lichaams-

bouw en alle door fraaie, witte, regelmatige tanden. Toch zijn ze naar

onze begrippen volstrekt niet schoon ; daarvoor steken haar jukbeenderen

veel te ver naar voren. Haar groote, zwarte oogen worden overschaduwd

door zware wenkbrauwen en het gitzwarte hoofdhaar is buitengewoon dik.

Alle vrouwen rooken tabak. Bgna altijd hebben zij een kolossale sigaar

in den mond en zelfs kinderen ziet men zelden zonder deze. Wanneer

een zuigeling onrustig is, dan geeft de moeder hem niet altijd de borst^

doch wisselt dat zoo nu en dan eens af met hem een half afgekauwde sigaar

in den mond te steken.

Men roemt in deze vrouwen haar huwelijkstrouw en hare aanhankelijk-

heid aan hare mannen, 't zij ze al of niet met hen getrouwd zijn. Overi-

gens zijn het goedige, eenvoudige, onderworpen schepsels, buitengewoon

zindelijk, vlijtig en met een goed gezond verstand begaafd.
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De eenige plaats, die met eenig recht den naam van stad draagt, is

de hoofdstad Ascuncion, met eene bevolking, die op 18000 zielen opge-

geven wordt.

Het leven in deze plaats is in de hoogste mate eentonig. De mannen

der meer gegoede volksklassen verdeelen hun tijd tusschen het drinken

van ipaté, sigaren rooken, eten en slapen en het is inderdaad opmerkelijk

hoe de mensch gewennen kan aan een dergelijk plantenleven.

Een spoorweg verbindt Ascuncion met het op een geringen afstand

van daar gelegen Puraguari. De wagens zijn van Noord-Amerikaansche

constructie, gemakkelijk ingericht en «eer netjes, doch de rails zijn uiterst

slordig gelegd. Het verdient opmerking, dat aan eiken trein twee on-

overdekte, wagens worden aangehaakt, waarop de armen, met al hun

bagage, zonder eenige vracht te betalen, plaats kunnen nemen. En steeds

wordt daarvan een druk gebruik gemaakt.

Paraguari heeft eene bevolking van hoogstens 3000 zielen en daaronder

echt gespuis, struikroovers, dieven en dergelijke individuen.

DE REPUBLIEK ÜRUGÜAY,

Nog minder dan Paraguay biedt de republiek Uruguay of Danda
Oriental stof aan voor eene uitvoerige beschrijving. Het grondgebied van

dezen vrijstaat vormt als 't ware een overgang tusschen de. Zuidelijke

deelen van het keizerrijk Brazilië en de la Plata-staten.

Het Noordelijk deel van het land wordt ingenomen door bergland, ge-

vormd door de talrijke uitloopers der ketenen, die zich in het Zuidelijk

gedeelte van Brazilië uitstrekken. Nergens evenwel verheft dat bergland

zich meer dan 600 M. boven den spiegel der zee. De Westelijke en Zui-

delijke deelen worden ingenomen door een boomlooze vlakte, een ware

pampa, die zich uitstrekt tot aan den Atlantischen Oceaan.

Evenals op de pampas van Argentina treffen we ook hier, op die van

Paraguay, de gaucho's aan en ook hier vinden we weder de veeteelt, die

bijna het eenige middel van bestaan der bevolking uitmaakt. Op de we-

reldtentoonstelling te Weenen van het jaar 1873 had Uruguay als be-

langrijkst voortbrengsel zijner nijverheid, geconserveerd vleesch ingezonden

en wel in drie vormen : als vleesch-extract, als geconserveerd vleesch in

bussen en als gezouten vleesch. De plaats, waar het vleesch-extract vooral

wordt bereid, is Fray Bentos, aan den Uruguay. Het aantal runderen,

dat hier geslacht wordt, is onbegrijpelijk groot ; men begroot het op niet

minder dan 500 stuks per dag.
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Behalve dat vleescli liad Uruguay ook nog verschillende houtsoorten,

mineralen en prachtige dierenhuiden geëxponeerd. Daarmede zijn dan ook

alle voortbrengselen der nijverheid van dezen staat opgesomd.

De bevolking van Uruguay komt vrij wel overeen met die van Argentina

en ook in de levenswijze is niet heel veel verschil tusschen beide staten

waar te nemen. Op de onafzienbare pampas liggen hier en daar. rijke

estancias, wier eigenaars — de estancieros — ontelbare kudden van de

schoonste runderen bezitten.

Behalve op de teelt van runderen, legt men zich ook met goed gevolg

op die van schapen toe. De wol wordt ongereinigd naar Europa verzon-

den. Vele estancieros stellen volhardende pogingen in het werk om de

kwaliteit der wol te verbeteren. Het scheren der schapen heeft op een

uiterst ruwe en barbaarsche wijze plaats. Een schaap is in Uruguay

bijna niets waard en in alle wêrelddeelen doet zich helaas het zelfde ver-

schijnsel voor, dat namelijk de menschen de dieren beter of slechter be-

handelen, naar gelang zij een grooter of geringer geldswaarde vertegen-

woordigen. En de schapen worden hier dan ook zoo ruw en nalatig

behandeld, dat dientengevolge duizenden dezer dieren sterven. En toch

neemt hun aantal met den dag toe.
^

In weerwil van de tallooze menigte runderea, die bij elke estancia be-

hooren, kan men toch in geheel Uruguay geen droppel melk krijgen,

daar er aan zuivelbereiding niet gedaan wordt. Dus is ook boter nage-

noeg onbekend. Alleen wanneer deze of gene estanciero een Earopeaan

is, vindt men op zijn estancia eenige tamme koeien en kan men hoop

koesteren daar ook boter te vinden.

Evenmin wordt er iets gedaan aan landbouw, zoodat er ook geen granen

voorkomen. Zoo is dus de bevolking grootendeels uitsluitend op dierlijk

voedsel aangewezen.

In een opzicht staat Uruguay boven de Indianen-republiek Paraguay. Het

is namelijk in het bezit van een aanzienlijke, schoone en volkrijke hoofdstad.

Op een. tamelijk hoogen heuvelrug, die ver in zee vooruitspringt,

aangelegd, heeft de stad Montevideo, met haar witte, dicht op elkaar

gebouwde huizenmassa, waarboven de hoofdkerk zich fier verheft, een

werkelijk schoon en prettig, voorkomen. En ook inwendig valt de stad

niet tegen, maar munt uit door zindelijkheid, netheid en sierlijkheid. De

steil oploopende straten, die bijna allen het uitzicht op de zee hebben,

zijn uitstekend goed geplaveid en hebben flinke, breede trottoirs. Toch

vormen zich, na elke sterke regenbui, hier en daar kleine vijvers, vooral

in de door minder gegoeden bewoonde wijken.

De bouworde der huizen is de zelfde, die we door geheel Spaansch

Amerika henen ontmoet hebben. De daken zijn plat en veelal omgeven

door ijzeren ballustraden. Wanneer 's avonds na zonsondergang een hel-

dere maneschijn over de witte stad een eigenaardig licht werpt, wordt

het op al die daken recht levendig. Dikwijls zijn boven op die daken

nog weder koepeltjes aangebracht, die tamelijk hoog boven het dak uit-

steken en van waar men ver in zee kan zien.

1. Gloljiis. XXVII lind. .S 23.

3. Auïlaiul, 1871. No 7. S. 158.



407

De avonden, die op de heete zomerdagen volgen, zijn meestal aangenaam

en kort. Het is alsof in de atmosfeer van deze streken iets kalmee-

rends ligt, iets wat een zachte, aangename gemoedstemming veroorzaakt.

Slechts bij uitzondering ziet men hier menschen, die verdrietig of onte-

vi'eden zijn. En vooral tegen een kalmen zomeravond is zelfs de zwart-

galligste pessimist niet bestand.

Ook in Montevideo schijnt de nacht schoener dan de dag te zijn en

eerst als de zon is ondergegaan, begint de stad eigenlijk te leven. Zelfs

de dames in Parijs en Bordeaux gebruiken de avondui'en niet met zulk

een voorliefde voor het bezoeken van modemagazijnen als hare zusters in

Montevideo.

Montevideo is door een korten spoorweg verbonden met de badplaats

Sanla Lucia. Dit zear nette en vriendelijke plaatsje, dat achter dicht

geboomte als verscholen is, ligt aan de gelijknamige rivier.

Uruguay beroemt er zich op onder alle staten van Zuid-Amerika de

beste staatsregeling te bezitten. Men zou echter bijna geneigd zijn die

bewering als ironie op te vatten. Geen enkele republiek toch wordt zoo

aanhoudend door omwentelingen geteisterd als juist deze. Een ander

zeer ongunstig verschijnsel is de achterlijke toestand der geldmiddelen.

In het jaar 1874 sloot het budget met een te kort van 30^'^.

En toch schijnt het -waar te zijn, dat het land tegenwoordig vooruitgaat.

Zooveel is zeker, dat de bevolking in den laatsten tijd aanmerkelyk toe-

genomen is. Terwijl ze in 1860 slechts 220000 zielen bedi'oeg, is ze nu

reeds tot meer dan het dubbele van dat getal aangegroeid.

Ook Montevideo is in dat opzicht snel opgekomen. In het jaar 1818

telde deze plaats nog maar 3500 inwoners ; in 1872 was dit getal tot

105000 gestegen, terwijl nu reeds het cijfer 125000 is bereikt.

Onder al de staten der Nieuwe Wereld neemt het keizerrijk Brazilië,

na de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ontegenzeggelijk de eerste

plaats in. In Zuid-Amerika is er geen enkele staat, die er ook maar in
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de verte mede vergeleken kan worden. In uitgestrektheid, in volkrijkheid,

in welvaart en bloei, in orde en vastheid der maatschappelijke toestanden

kan het alleen in vergelijking komen met de groote republiek van het

Noorden. Daarmede willen we niet zeggen, dat ér zooveel gelijkheid

tusschen deze beide landen bestaat. Integendeel, in de meeste gevallen

is de tegenstelling groot, zooals trouwens over het algemeen het geval

is tusschen het Zuiden en het Noorden.

Evenals de Vereenigde staten het leeuwenaandeel bezitten van de

landmassa van de Noordelijke helft der Nieuwe Wereld, evenzoo neemt

het keizerrgk Brazilië de grootste helft van Zuid-Amerika in beslag.

Beide staten vormen dus een uitgestrekte, compacte landmassa ; beiden

hebben het . voordeel een lange kustlijn langs den Atlantischen Oceaan te

bezitten, maar de Vereenigde Staten hebben boven Brazilië dit voor, dat

hun gebied ook door den Grooten Oceaan bespoeld wordt, wat niet het

geval is met het Zuid-Amerikaansche keizerrijk.

Overigens is een oppervlakkige beschouwing voldoende, om te doen

zien, dat de geographische toestanden van beide staten ver uit elkander

loopen. Wanneer we het voor eenige jaren verkregene Alaschka-gebied

buiten rekening laten, reikt het gebied der Noord-Amerikaansche Unie

nergens aan den poolcirkel, noch aan den Kreeftskeerkring, maar be-

hoort geheel en al tot den gematigden aardgordel. Dat belet evenwel

niet, dat men hier, uit een klimatologisch oogpunt, de scherpste tegen-

stellingen waarneemt, wanneer men b. v. het heete en vochtige kli-

maat van Florida en Louisiana vergelijkt met de koele streken, langs

den bovenloop van den Mississippi en om de Canadasche meren henen.

Brazilië daarentegen ligt bijna geheel en al in de tropische zone,

want slechts een betrekkelijk klein grondgebied strekt zich ten Zuiden

van den Steenbokskeerkring uit.

Wil men den ontwikkelingsgang van beide staten verklaren, dan kan

men deze omstandigheid niet angstvallig genoeg in het oog houden.

Daaruit en uit de onmiddelijke gevolgen, die er noodwendig uit voort-

vloeien, kan men gemakkelijk althans ten deele het verschil verklaren, dat

zich zoowel in de maatschappelijke verschijnselen als in de stoffelijke en

intellectueele ontwikkeling van beide landen openbaart.

Het is vooralsnog niet mogelijk de oppervlakte van het Braziliaansche

keizerrijk nauwkeurig op te geven, daar in de meeste streken de grenzen

onzeker zijn en er van vele grensdistricten ook volstrekt geen goede

kaarten bestaan. Volgens de berekening eener commissie, die belast was

met de opdracht om een groote kaart van Brazilië te maken, besloeg

deze staat een grondgebied van 8337218 km., daaronder begrepen de

aan Guyana, Columbia en de Argentijnsche confederatie grenzende gebieden,

welker grenzen nog nader door verdragen vastgesteld moeten worden. *

1. Das Kaisei'i'cicli brasilië ai\f der Wellausslellunf, voii 1870 iii l'hilaclelpliia. Rio de Janeiro.

1875. 80. S. 2.
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Dit grondgebied is verdeeld in twintig provinciën van zeer ongelijke

grootte en een neutraal municipium.

De topographie van deze groote landmassa, die overeenkomt met

van al het vasteland der aarde en van het Amerikaansche continent,

terwijl het meer dan % van Zuid -Amerika omvat, is nog slechts zeer

onvolledig bekend. Het meest wetenswaardige daaromtrent hebben we

bovendien reeds vroeger medegedeeld en we bepalen er ons derhalve thans

toe, om te wijzen op den buitengemeenen rijkdom van Brazilië aan allerlei

soorten van natuurvoortbrengselen.

Vooreerst dan 't een en ander over de fauna. Het bijna onmetelijke

gebied, dat alle klimaten omvat en een afwisseling aanbiedt van bergland

en vlakte, oorspronkelijke wouden, wildernissen, prairiën en bebouwde

streken, wordt bevolkt door een ongelooflijk groote menigte van aller-

hande diersoorten, waarvan vele den mensch tot voedsel verstrekken of

op andere wijze diensten bewijzen.

De rivieren wemelen van visschen en schildpadden, in allerlei grootte,

komen in zulke massa's voor, dat vele bewoners van het Amazone-gebied

een middel van bestaan vinden in het winnen van de olie of boter, die

in de schildpadeieren voorhanden is. Ook de oceaan , die de kusten

van Brazilië bespoelt, is overal even rijk aan nuttige zeedieren. Daar treft

men 0. a. de potvisch, de mainati of zeekoe en het zeevarken aan.

Op de hoogvlakten dwalen ontelbare kudden wilde paarden en' runde-

ren rond. Herhaaldelijk heeft men getracht deze diersoorten te veredelen,

doch tot dusverre hebben die pogingen nog niet tot belangrijke gevolgen

geleid. Toch zijn ze niet geheel en al mislukt. Dat bleek 0. a. zoowel

op de nationale tentoonstelling van 1866 als op de tentoonstelling van

landbouwproducten, gehouden door de landbouwschool van Juiz de Fora,

waar de uit kruising met buitenlandsche hengsten ontstane paarden her-

haaldelijk bekroond werden.

In de provinciën Parana en San Pedro do Rio Grande do Sul, zoowel

als in de stedelijke gebieden van Neufreiburg en -Rio de Janeiro, legt men
zich met uitstekend gevolg toe op de schapenteelt, inzonderheid ook we-

der op de veredeling der inlandsche soorten. Jaarlijks worden groote

hoeveelheden wol naar het buitenland uitgevoerd en wel wol van een

uitmuntende kwaliteit. Een groot deel echter wordt ook gebruikt in de

wolfabrieken der provincie Minas Geraes.

Opmerkelijk is vooral ook de Braziliaansche vogelenwereld, zoowel we-

gens haar talrijkheid als wegens haar vederpracht. De uira, die in het

laatste opzicht het hoen van Guinea op zijde streeft, komt in grootte en

kracht met den condor overeen. De salian is een vogel, die het midden

houdt tusschen een struisvogel en een ooievaar. Dit dier loopt met een

ongeloofelijke snelheid. De aral, met zijn blauwe en scharlaken-roode

vederen en de candidi, rijkelijk met blauw en goudgeel getooid, overtreffen

in schoonheid alle vogels der oude wereld.

Overgaande tot de flora merken we al aanstonds op, dat een groot deel

van de bewonderenswaardige plantenwereld van Brazilië van het hoogste

belang is voor handel en nijverheid. De uitgestrekte wouden bevatten

boomen
,

die de grootste waarde hebben, als daar zijn caouthouc, Brazili-
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aansch hout, anotta , bertholetia
,

kokospalmen, mahonyhout-boomen

rozenhout, grauadilla, Braziliaansch ivoor en allerlei soprten van meubel-

hout, die in elke schrijnwerkerswerkplaats hoog aangeschreven staan. Nog

zijn er tal van boomen, die uitstekend verfhout leveren. De voornaamste

daar onder zijn de Braziliaansche palm (Caesalpinia echinata), de taga-

tiba {Maclura affinis), de roode raangua (Rhizophorn mcmgle) en vele

soorten van indigo en urucu (Bixa orellana). Als artikelen van uitvoer

noemen we nog sarsaparilla, vanilje, ipecacuanha, kopal
,

kruidnagelen,

cinchona en cacao. Ook aan vruchtboomen is Brazilië buitengemeen rijk

en onder hunne voortbrengselen noemen we : ananassen
,
bananen, oranje-

appelen, maracujas, de vruchten van de passionbloem, mango's, guava's,

rozenappelen, meloenen en watermeloenen. Onder de kuituurgewassen

moeten vermeld worden : maïs
,

tarwe, boonen, rijst, kassaven, koffie,

suiker, tabak, katoen, cacao, thee en maté. Vooral de koffie-kultuur is

van het hoogste belang, daar büaa de helft van de koffie, die over de

geheele aarde gebruikt wordt, uit Brazilië afkomstig is. De cacao en de

thee worden vooral in de provinciën Eio de Janeiro, San Paolo en Minas

Geraes verbouwd. De laatstgenoemde provincie alleen levert jaarlijks 15

a 20000 pond en deze staat in kwaliteit boven die van Eio de Janeiro

en San Paolo. De maté komt alleen in de provincie Parana voor.

Wereldberoemd zijn de voortbrengselen uit het mineralenrijk van Bra-

zilië en inzonderheid is dat het geval met goud, diamanten en andere

edelgesteenten.

De beste diamanten worden in de provinciën Minas-Geraes en Matto-

Grosso gevonden, die in geologische gesteldheid met alle bekende goud-

landen overeenkomen. Het verdient opmerking, dat de schoonste steenen

voorkomen in de ongezondste districten en men heeft berekend, dat het

zoeken van diamanten reeds aan 100000 menschen het leven heeft gekost.

De opbrengst aan goud is in den laatsten tijd sterk achteruit gegaan.

In de vorige eeuw bracht Brazilië viermaal zooveel goud op als tegen-

woordig.

In het jaar 1858 werd de jaarlijksche opbrengst aan diamanten geschat

op 12 a 15000 oitava's (1 oitava = 17-2 ons). Omstreeks 6000 oitava's

waren afkomstig van Santa Isabel in Bahia, waar deze steenen bekend

zijn onder den naam van ))diamanten van Cincora''. In het kerspel van

dezen naam werden er namelijk 1544 gevonden. Ongeveer 4000 oitava s

werden uitgevoerd uit Rio San Aiitonio, Rio de Peixe^ Ribemo de Inferno,

Rio de Jequitinhonha, Rio de Itambe,. Rio Manso, in de Oostelijke zij-

rivieren van den Rio das Velhas, in den Rio de Parana en den Rio Sipo.

De overige kwamen uit de provinciën Goyaz, Cuaba, enz., maar vooral

ook uit het district Rio de Bagage, waar ook de beroemde »Zuidster"

gevonden is.

De diamanten van Cincora hebben de minste waarde. De zuiverste

steenen zijn 'afkomstig uit den Eio de Jequitinhonha, den Riberao de Infer-

no, en den Eio Sipo. Dan hier worden slechts weinig exemplaren ge-

vonden. Ook de diamanten uit den Eio Antonio, Eio de Peixe en Eio

Itambé zijn schoon , doch klein en bovendien schaarsch. Ook de uit

de provincie Matto-Grosso afkomstige steenen zijn klein, maar van het
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zuiverste water. Reeds in de rivieren schitteren zij met een buiten-

gewonen glans, welke dien van alle andere diamanten van Brazilië over-

treft.

De prijs der diamanten is aan groote veranderingen onderhevig.

De plaatsen, vsraar diamanten gevonden worden, dragen den naam van

lavm of servico. Men onderscheidt lauras do rio en lavras do campo.

De eerste zijn rivierbeddingen, 't zij zulke, die nog water bevatten, 't zij

andere, die door de een of andere oorzaak uitgedroogd zijn. Ook de

taboleiras, d. z. de door rivieren aangeslibde gronden, worden onder de

lavras do rio gerekend.

Bestaat er vermoeden, dat deze of gene rivierbedding diamanten bevat,

dan moet die bedding, door het water af te leiden, geheel of gedeeltelijk

droog gelegd worden. Is dit geschied, dan begint men rüet de bovenste

lagen, die den naam dragen van cascalho bravo weg te ruimen. Daar-

onder liggen verscheidene lagen, die uit minder of meerder verweerd schiefer

bestaan en een zeer verschillende dikte hebben. Ook deze moeten afge-

graven worden en dan eerst komt de cascalho virgem, het diamantenhou-

dend gesteente te voorschijn.

Om dat gesteente uit te graven en te vervoeren bedient men zich bijna

uitsluitend van negers. Zij dragen het in houten vaten, op hun hoofd,

naar de plaats, waar het verder bewerkt moet worden. Daar slaat men

het stuk en wacht dan den regentijd af, om het te wasschen.

Op tal van plaatsen treft men in de rivierbeddingen uithollingen in

den bodem aan, zoogenaamde y)calderoes'\ waarin men groote verzame-

lingen van diamanten vindt, die men »diamantennesten^' noemt. Eenige

jaren geleden had de Heer Alhueide het geluk in zijn aan den Eiberao do

Inferno, d, i. «helrivier" gelegen lavra zulk een diamantennest te vinden,

waaruit hij meer dan 8000 karaten trok.

De lavras do campo onderscheiden zich in velerlei opzicht van de lavras

do rio. Zij liggen op de hoogvlakten, ver van eenige rivierbedding ver-

wijderd. De diamanthoudende aardlaag draagt den naam van gurgxdlio

en bestaat voornamelijk uit klein, hoekig gesteente.

Op de geheele chapada, d. i. bergketen, die zich uitstrekt tusschen

Diamantina en San Joao, vindt men op tal van plaatsen grootere en klei-

nere diamanten en inzonderheid ten tijde der Portugeesche overheersching

zijn hier velen dier edelgesteenten gewonnen.

Het bewerken van deze diamantlagen heeft plaats door het openen van

loopgraven
;

tegenwoordig echter worden o]3 deze chapada geen werken,

meer ondernomen, althans niet op eenigszins grooter schaal. De exploi-

tatie dezer diamantvelden is bijna uitsluitend overgelaten aan zoogenaamde

fascadores, die alleen met hunne gezinnen dezen arbeid drijven. Vroeger

waren deze streken zeer rijk, herhaaldelijk heeft men er nesten gevonden,

die van 1700 tot 2000 karaat opleverden. Opmerkelijk is het volgende

verschijnsel. Wanneer men zulk een diamantennest aantreft, dan worden

er gewoonlijk ver in den omtrek geen andere edelgesteenten gevonden.

De grootste der tot dusver bekende diamanten zijn, zooals men weet,

uit Voor-Indië afkomstig. In Brazilië is tot dusver slechts een zob'n

pi'achtstuk ontdekt geworden : de y>estrella do suV', d. i. Zuidster. Deze
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steen van 125 karaat prijkte op de Parijsche wereldtentoonstelling van

1856 als een waardige tegenhanger van de op de Londensche tentoon-

stelling zoo zeer bewonderde Kohinoor.

De rijkste verzameling van Braziliaansche diamanten bevindt zich in

het bezit van de kroon van Portugal. De waarde dier verzameling wordt

begroot op omstreeks ƒ 35000000.

Het is hoogst moeielijk iets met zekerheid te zeggen omtrent de op-

brengst der Braziliaansche diamantenvelden. Immers de hoeveelheid stee-

nen, die ten gevolge van den sluikhandel uit het rijk worden gevoerd, is

met geen mogelijkheid op te geven, doch zeker doet ze niet onder voor

de opbrengst, die in de statistieke tabellen voorkomt. De hoeveelheid

diamanten, die tusschen de jaren 1730 en 1822 in de diamantdistricten

van Brazilië gevonden werd, kan op een gewicht van 5000000 karaat

geschat worden. De opbrengst tot het jaar 1850 wordt, evenwel zonder

voldoenden grond, op een waarde van 220000000 — geschat.

Ook aan andere soorten van edelgesteenten is Brazilië buitengemeen

rgk. Daaronder noemen we smaragden, saphier, robijnen, topaas en tal

van andere, die bijna overal in het rijk voorkomen.

Dan ook nuttige metalen vindt men er in grooten overvloed. In de

provincie Parana , niet ver van de hoofdstad, vindt men kwikzilver.

Dat metaal is daar in zulke massa's voorhanden, dat het niet onder doet

voor de rijkste kwikzilvermijnen in Europa en Peru, Koper vindt men

in de eerste plaats in Eio Grande do Sul ; verder nog in de provinciën

Matto Grosso, Minas Geraes , Bahia Maranhao en Ceara. Mangaan, lood

en uitnemend ijzer komen ook in groote hoeveelheden in Brazilië voor en

eindelijk nog tin, antimonium, bismuth en arsenicum.

Het aantal inwoners van het keizerrijk Brazilië- wordt geschat op ruim

10700000. Ik zeg geschat, want zekevheid heeft men hieromtrent vol-

strekt niet. Wel is het voor eenigen tijd opgerichte bureau voor de

statistiek met zgn werkzaamheden reeds een belangrijk -eind gevorderd,

maar toch nog niet ten einde en het is zeer wel mogelijk, dat het ten

slotte blijkt, dat de bevolking vrij wat talrijker is, dan men tot dusver

meende. ^ Daarentegen meent Dr. Wappaus — in dezen een man van

gezag — dat het bovengenoemde schattingsgetal veel te hoog is. In elk

geval zijn daaronder begrepen 1000000 onbeschaafde Indianen en bijna

1500000 slaven.

Als overal elders in Amerika vervalt ook hier de bevolking weder in

twee groepen : de inboorlingen en de landverhuizers, die elk ook weder

in tal van onderafdeelingen onderscheiden kunnen worden, terwijl kleur-

lingen in allerlei nuances als 't ware den overgang tusschen de beide

rassen vormen.

1. Das KaiseiYcich Brasiliëu aut der VVcliaiistellung voii l875. S. 95.
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De Indianen, die binnen de grenzen van het rijk gevonden worden, ver-»

deelt men in Indios mansos of hulios ladinos en onafhankelijke of wilde

Indianen. De eerstgenoemde, die vaste woonplaatsen hebben, zijn tamelijk

zwak vertegenwoordigd.

Het "talrijkst zijn de Indios mansos nog in het gebied van den bene-

denloop der Amazone-rivier, waar ze in dorpen bij elkander wonen, als

overblijfselen van de voormalige zendingskolonie. Daar leven zij in een

toestand van halve beschaving en vormen verreweg do meerderheid der

bevolking. Ook de halfbloed Indianen zijn hier zeer talrijk en maken

het grootste deel uit der lagere volksklasse. Zij zijn meestal visschers,

jagers, daglooners op de plantaadjes, huisbedienden, handwerksgezellen en

soldaten ; maar vooral komen er vele schippers onder hen voor, die langs

de Amazone het verkeer met het binnenland bemiddelen.

De zoogenaamde Indios da Costa, die het kustgebied tusschen Bahia

en Rio de Janeiro bewonen, zijn ook al geen zuiver Indianenras meer.

Die aldeas, d. z. dorpen of nederzettingen, die nog bewoond zijn, hebben

een sterk gemengde bevolking. De meeste dier nederzettingen zijn even-

wel verlaten en vele geheel en al verdwenen. Twee oorzaken hebben

deze stammen, die vroeger het heerschende volk in dat kustgebied waren,

doen verdwijnen : vooreerst de oorlogen, die de Portugezen tegen de Ne-

derlanders en de Franschen voei'den en ten tweede het misbruik, dat de

eerstgenoemden maakten van hun heerschappij over die inboorlingen, door

hen tot allerlei slavenarbeid te dwingen. Dit laatste is inzonderheid het

geval geworden sedert de verdrijving der Jezuïeten, die werkelijk deze

ongelukkigen krachtig beschermden tegen de barbaarschheid hunner blanke

natuurgenooten. Tot voor korten tijd werden alle wetten, die ter be-

scherming van de Indianen strekten, nagenoeg geheel geïgnoreerd en bleef

men steeds de inboorlingen als slaven behandelen. Langen tijd maakte

men in bjjna alle landen van Zuid-Amerika formeel jacht op de inboor-

lingen en verkocht ze openlijk op de markten.

Tegen die schandalen verhief de katholieke geestelijkheid haar stem en

zij wierp zich zelve op als een krachtige beschermster der inboorlingen.

Wat medegedeeld wordt omtrent den toestand der Indios mansos biedt

niet veel opwekkends of verblijdends aan. Zij zijn wel is waar tot het

Christendom bekeerd, doch hebben in de beschaving niet veel vorderingen

gemaakt, daar ze steeds op zich zeiven voortleven en elke aanraking of

verbinding met de beschaafde rassen zooveel mogelijk vermijden. Als bij

instinct schijnen de natuurvolken te gevoelen, dat de aanraking met de

blanken hun ondei'gang ten gevolge heeft. Er is evenwel geen twijfel aan,

of deze Indianen zullen toch geheel en al uitsterven, want hun aantal

neemt met elk jaar aanmerkelijk af.

Voor deze stammen heeft de werkzaamheid der zendelingen uiterst wei-

nig nut gehad. Trouwens heeft over het algemeen het zendingswerk

onder de Indianen een tamelijk problematiek succes. Het stelsel, dat in

dezen gewoonlijk gevolgd wordt, bestaat daarin, dat men die wilden in

groote dorpen te zamen brengt, waar zij, overgelaten aan den apostolischen

invloed van een zendeling, de gewoonten van het nomadenleven langza-

merhand afleggen, zich gewennen aan arbeid en omtrent eigendomsrechten



ili

üieer beschaafde begx-lppen krijgen. Die nederzettingen, oorspronkelijk door

zendelingen beheerd, komen later onder het bestuur van wereldlijke di-

recteuren, of omdat de stichter sterft, of omdat hij naar andere deelen

van het rijk woi'dt gezonden, waar zijn tegenwoordigheid noodzakelijker

of wenschelijker is.

De onafhankelijke, wilde Indianen van Brazilië vervallen in een buiten-

gewoon groot aantal stammen en horden, die wel een zekere overeenkomst

vertoonen in hun lichamelijke ontwikkeling, hun temperament, hun ge-

moedsleven, zeden, gebruiken en levenswijze, doch in hun taal ontzaglijk

uiteenloopen. Volgens von Martius bedraagt het aantal stammen, die in

Brazilië onder verschillende namen bekend zijn, ruim twee honderd en vijftig

en deze komen evenmin in het aantal individuen overeen als in hun taal.

Toch kan men niet zeggen, dat het gebruik der tot dusver bekende namen tot

goede uitkomsten leidt. Integendeel, soms scheidt men daardoor horden,

die óf in 't geheel niet, óf uiterst weinig van elkander verschillen, terwijl

het ook wel gebeurt, dat men onder een zelfden naam stammen te zamen

vat, die in werkelijkheid verbazend ver uiteenloopen.

A. d'Orbigny brengt alle Braziliaansche Indianen tot een zelfden stam,

dien hij als den Braziliaansch-Guaranischen aanmerkt. Als type voor die

volkerengroep neemt hij dat van de Guarani-Indianen in het algemeen

aan, dat werkelijk vrij sterk afwykt van dat der overige Zuid-Amerikaansche

Indianen.

Intusschen kan aan de verschillende horden en stammen der Brazili-

aansche Indianen slechts onder groot voorbehoud een algemeen type ten

opzichte van lichaams- en gelaatsvorm toegekend worden. Datgene toch

wat alle stammen gemeen hebben zijn eigenlijk de algemeene kenmerken

van het roode ras, terwijl bij nauwkeurige beschouwing zoowel de verschil-

lende horden als de individuen onderling de grootste afwijkingen vertoo-

nen. Maar de kenteekenen, waardoor ze zich onderscheiden, zijn ook weer

niet van dien aard, dat zij een behoorlijken grond voor klassiGcatie vor-

men kunnen.

Nog grooter verwarring heerscht er in de talen en dialecten. De uiterst

lastige studie van de verschillende dialecten van Brazilië heeft von

Martius er toe gebracht eenige taalgroepen te onderscheiden. Vele groote

stammen toch spreken dialecten, die onderling verwant zijn, zoodat per-

sonen, die tot die verschillende stammen behooren, zich met meer of min-

der moeite voor elkander verstaanbaar kunnen maken.

Op grond van zijn onderzoekingen onderscheidde dan von Martius in

Brazilië acht verschillende taalgroepen. Deze zijn de volgende : de taal der

Tupis, der Ges of Crans, der Gayatacas, der Grens of Guerens, der Gt(cks

of Cocos, der Parexis of Parecis, der Guaycurus of Lengoas en der

Aruacs of Arawaken. Intusschen zijn de beide laatstgenoemde stammen

slechts door kleine afdeelingen in Brazilië vertegenwoordigd, terwijl hun

hoofdmassa buiten de grenzen van het ryk woont.

Om hier in uitvoerige ethnographische bizonderheden te treden zou

ons te ver voeren. Derhalve bepalen wij ons tot eenige opmerkingen

over de lingua gerat.

Het is een opmerkelijk feit en vooral voor de beschaving een groot
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geluk, dat ér een enkele taal bestaat, van welke de reiziger bij nagenoeg

alle Braziliaansche stammen zich bedienen kan.

De Jezuïeten, die zich in Brazilië met het zendingswerk belast hadden,

merkten terstond op, dat zij, wanneer ze hun doel bereiken zouden en het

evangelie onder de Zuid-Amerikaansche stammen vorderingen wilden zien ma-

ken, zich niet van eenige Europeesche, maar van een inlandsche taal bedienen

moesten. Hun keus viel aan de eene zijde op het Queclma, de taal die

gesproken werd door de beschaafde standen van het voormalige rijk der

Inca's in Pei-u , aan de andsre zijde op het Guaranl of wel op de taal,

die gesproken werd door de Tupis. Daaruit ontstond de lingua geml.

Deze is eigenlijk niets anders dan de gewone Tupi-taal, met een Por-

tugeesche uitspraak ; want deze uit zich zelve reeds zoo zachte taal

wordt in den mond der Portugeezen nog zachter, dan ze oorspronkelijk

was. De gevolgen van deze poging der Jezuïeten zijn inderdaad verras-

send geweest ; het is hun werkelijk gelukt een taal in het leven te

roepen, die een gemeenschappelijk voertuig der gedachte is voor alle zoo

sterk gescheiden Indiaansche stammen in Brazilië.

Nog willen we een vluchtigen blik werpen op den toestand, waarin de

wilde Indianen verkeeren. Het behoeft nauwelijks gezegd, dat deze onder

de verschillende stammen tamelijk sterk uiteenloopt.

De Tupis, die in het Noordelijk deel van bet rijk gevestigd zijn, zijn

bijna zonder uitzondering bekwame en moedige schippers. Zij verstaan de

kunst om vaartuigen te maken van allerlei kaliber, grootere en kleinere,

al naar gelang van het doel, waaraan ze beantwoorden moeten. Zij voorzien

ze van een roer en de grootere zelfs van een steenen vuurhaard, die zij op

de voorplecht aanbrengen. Dat zij bij dezen betrekkelijk hoogen graad

van verstandelijke ontwikkeling tegelijkertijd menscheneters waren, is

slechts een schijnbare tegenstrijdigheid. Immers, hoe wonderspreukig het

moge klinken, het is desniettemin een feit, dat stammen, die zich aan

anthropophagie overgeven, wel niet altijd, maar toch in verreweg de meeste

gevallen, op een hoogeren trap van intellectueele ontwikkeling staan dan

hunne buren, bij wie deze barbaarsche gewoonte niet in zwang is.

Als de meest ontwikkelde Indianenstam van Brazilië staan dan de

Tupis voor ons. Zij zijn een krijgshaftigen stam en hunne macht berust

vooral op hun stipte gehoorzaamheid aan hun legerhoofden, hun aanhou-

dende wapenoefeningen, hun samenwerking bij het ondernemen van stroop-

tochten en de sterkte hunner plaatsen, die ze met palissaden bevestigen.

De Guaycurus zijn, in tegenstelling met de Tupis, die in de woudstre-

ken hun verblijf houden, bewoners der steppen of pampas. Daar leiden

zij een nomadenleven en voorzien hoofdzakelijk door jacht en visscherij in

hunne behoeften. In een opzicht staan zij hooger dan de andere stam-

men, in zooverre namelijk, als zij erfelijke stamhoofden hebben.

De Parexis zijn een weinig oorlogzuchtig volk, dat in vischvangst

en landbouw de middelen van zijn bestaan vindt.

Geheel anders is het met de Ges, die bijna altijd oorlog voeren, 't zij

met andere stammen, 't zij onder elkander. Zij zijn de schoonst gevormde

en krachtigste Indianen van Brazilië. Ten opzichte van intellectueele ont-

ivikkeling staan zij onder al die stammen op den laagsten trap. Daaren-
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tegen munten zij uit door reinheid van zeden en wordt bet familie-leven

door hen in hooge eer gehouden.

Weinig meer ontwikkeld zijn de Botocuden, die zich zeiven Engerack-

mung noemen. Veel hooger daarentegen staan de krijgshaftige Mundru-

ct(s, de Mauhés, de zachtzinnige Arawakeii en de krachtige en schoon

gebouwde Miranhos, welke laatsten menscheneters zijn.

Evenmin als de inboorlingen vormen de in Brazilië van buitenaf inge-

komenen, uit een ethnisch oogpunt beschouwd, een homogene massa. De

hier en daar sporadisch optredende vreemdelingen daargelaten, kunnen we

hen, die hier een nieuw vaderland kwamen zoeken, in drie hoofdgroepen

verdeelen : de Portugeezen en hunne afstammelingen, de Negers en de

Duitschers. Elk dezer gi'oepen zullen we afzonderlyk in oogenschouw

nemen.

Het hoofdbestanddeel der bevolking wordt ontegenzeggelijk gevormd

door de zoogenaamde Brazilianen, dat zijn de in Brazilië geboren afstam-

melingen der Portugeezen. Het aantal van hen, die onvermengd Kau-

kasisch bloed in de aderen hebben, is ongetwijfeld uiterst klein. Immers

bij de landverhuizing uit Europa kwamen slechts betrekkelijk weinig vrouwen

naar Zuid -Amerika over, wat natuurlijk ten gevolge had, dat de kolonisten

herhaaldelijk verbintenissen aangingen met inlandsche vrouwen. Bovendien

werden tijdens de scheiding van het moederland een aantal Portugeesche

families verdreven, die de slachtoffers werden van den vinnigen haat der

Kreoolen tegen de landgenooten van hun eigen voorouders.

Daarentegen hebben de blanken, voor zoover ze hun bloed rein gehou-

den hebben, ook hun nationaal karakter tamelijk wel bewaard. Daartoe

heeft zeker krachtig medegewerkt, dat ook nog na de afscheiding van het

moederland er steeds tal van Portugeesche landverhuizers aankwamen,

inzonderheid van Madera en de Azorische eilanden, die trouwens altijd

het beste deel der landverhuizers leverden.

De Brazilianen onderscheiden zich derhalve weinig van de Portugeezen.

Gewoonlijk zijn ze klein van persoon, niet zeer krachtig en donker. Ook

zijn hier, evenals in Portugal, schoone vrouwen een zeldzame uitzondering

en in dat opzicht onderscheiden zij zich dus ongunstig van de Hispano-

Amerikanen, met welke ze trouwens ook in andere opzichten belangrijk

verschillen.

Ook tusschen de bewoners der verschillende provinciën van Brazilië

heerscht nog een groot onderscheid. Nog heden ten dage munten de

bewoners der provincie Sao-Paolo, de zoogenaamde PauMstas, die ook bij

de ontdekking en kolonisatie van het binnenland de grootste rol gespeeld

hebben, door kracht en energie uit.

De blanke bevolking van Brazilië bewoont bij voorkeur de groote steden,

doch zooals we reeds zeiden, ook daar vormt zij toch altijd nog maar een

zeer kleine minderheid. Sommigen beweren, dat negen tienden der Brazi-
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lianen van gemengde afkomst zijn. Anderen daarentegen meenen, dat

men het getal onvervalschte Europeanen eenigszins grooter moet stellen^

dat zij ongeveer een vierde deel der bevolking uitmaken.

Over het algemeen heerschen er dwaalbegrippen ten opzichte van het

karakter der Brazilianen en meent men, dat zij, uit het oögpunt van

zedelijkheid beschouwd, ver ten achter zouden staan bij de naburige Span-

jaarden. Dat is echter volstrekt het geval niet en het Brazlliaansche

volkskarakter biedt een tal van lichtpunten aan. Zoo maakt o. a. een

zeer consciëntieus deskundige — de Zwitsersche reiziger J. J. von Tschu-

di — melding van twee gunstige karaktertrekken, die den Brazilianen

eigen zijn en wel van den grooten eerbied en de aanhankelijkheid der kin-

deren tegenover de ouders en de leergierigheid en zucht tot ontwikkeling

en beschaving, die men bij nagenoeg alle Brazilianen opmerkt.

"Wat de stoffelijke welvaart aangaat, merkt von Tschudi op, dat inzon-

derheid de arme bevolking in de mijndistricten een sober leven leidt,

zoodat in den regel de negers, die op de plantaadjes werken, vrij wal

beter gevoed worden.

Is de voeding wat karig, zoo stelt de Braziliaan zich schadeloos door

het gebruik van groote hoeveelheden brandewijn en wat hierbij zeer op-

merkelijk is, het meerdere of mindere misbruik, dat van dit vocht ge-

maakt wordt, houdt in den regel gelijken tred met de meerdere of min-

dere donkerheid van de huid. Wat de beschaafde Brazilianen aangaat,

moet het tot hun lof gezegd worden, dat zij in het genieten van alcoho-

lische dranken over het algemeen uiterst matig zijn.

Een andere deugd, die aan allen gemeen is, is een groote mate van

gastvrijheid. Ja deze overdrijven zij zelfs, zoodat zij tegenover vreemde-

lingen hun maatschappelijken stand vaak genoeg geheel en al vergeten.

Tegenover hunne slaven zijn de meesters gewoonlijk zacht en toegevend

gezind. Dat er ook uitzonderingen op dezen regel zijn, behoeft nauwelijks

vermeld. Dat hangt natuurlijk grootendeels af van den gemoedstoestand

der meesters. Onmenschelijkheid of barbaarschheid zyn den blanken Bra-

ziliaan te eenenmale vreemd en wanneer men hoort, dat deze of gene

slavenhouder zijn slaven slecht behandelt, dan kan men er zeker van zijn,

dat hij een kleurling is, al zal hij dan ook niet verzuimen de eerste ge-

legenheid de beste aan te grijpen om te pochen op zijn onvervalschte

afkomst en rein Kaukasisch bloed.

De Negers, slaven en vrijen te zamen genomen, vormen ook nog tegen-

woordig in Brazilië het talrijkste onvermengde ras. In dit opzicht vormt

dit land ook weder een schrille tegenstelling met Spaansch Amerika. Daar

toch vormden de Negers te allen tijde een onbeduidende minderheid te-

genover de rest der bevolking en aan de afschaffing der slavernij waren

dan ook slechts geringe bezwaren verbonden. In Brazilië daarentegen is

het aantal zwarten onrustbarend groot.

IIL 27
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Intusschen staat het vast, dat bet aantal negers, zoowel in betrekking

tot de totaalbevolking, als ook absoluut, afneemt, sedert de invoer van

slaven verboden werd. Daarvoor bestaan twee redenen. Vooreerst is het,

zooals bijna overal elders, een gevolg van de emancipatie der slaven
;

maar bovendien is onder hen Let aantal mannen veel grooter dan dat der

vrouwen, ten gevolge waarvan het aantal geboorten steeds overtroffen

wordt door dat der sterfgevallen.

De reden van die verhouding vindt men in het feit, dat er door den

slavenhandel veel meer mannen dan vrouwen in het land werden aan-

gebracht, want men beweert, dat er tegenwoordig onder de negerbevolking

meer vrouwelijke dan mannelijke kinderen geboren worden.

De opvoeding of liever het grootbrengen der negerkinderen, dat geheel

en al aan de vi'ouwen overgelaten wordt, schijnt ontzaglijk groote moeie-

* lijkheden op te leveren. In vele gevallen gelukt dat nauwelijks met een

vierde deel der geborenen. Aan zorgeloosheid der ouders kan dit niet

toegeschreven worden, te meer niet, daar elk kind als het ware een ka-

pitaal vertegenwoordigt. Die groote sterfte heeft vooral plaats in den tijd,

dat het kind de moedermelk met andere spijzen gaat verwisselen, want

op dat punt schijnen die kinderen veel teergevoeliger te zijn dan die van

eenig ander ras.

Ofschoon ze door het geheele land verspreid leven, treft men de negers

toch hoofdzakelijk aan in 'die provinciën , waar de suikercultuur het

hoofdmiddel van bestaan is, of laat ons liever zeggen ivas, want over

het algemeen is de teelt van dit gewas tegenwoordig sterk in verval.

In vele districten van de provinciën Bahia en Pernambuco vormen zij de

volstrekte meerderheid der bevolking en dit is te meer van belang, daar

zij in die streken tevens het krachtigste ras zijn. Vooral is dit het geval

in de provincie Bahia, die grootendeels bewoond wordt door de zooge-

naamde Minas-negers, die uit de Portugeesche factorijen in Angola inge-

voerd zgn. Deze negers, zoowel mannen als vrouwen, onderscheiden zich

niet alleen door een ki-achtigen en schoenen lichaamsbouw, maar ook in

hun taal, zeden, gewoonten en verstandelijken aanleg hebben zij hun

zuiver Afrikaansch karakter bewaard en vormen als 't ware in Brazilië

een nationaliteit op zich zelve. Zij kunnen en zullen waarschijnlijk nog

een belangrijken invloed uitoefenen op de toekomst van het land.

Wat het maatschappelijk leven aangaat, vernemen wij van von Tschudi,

dat wettige huwelijken onder de negers tot de zeldzaamheden behooren.

Vroeger stonden de fazendeiros, d. z. grondbezitters er op, dat de huwe-

lijken hunner slaven kerkelijk ingezegend werden. Thans evenwel is dat

bijna geheel en al opgehouden, omdat de huwelijken in de Koomsch-

Eatholieke kerk onverbreekbaar zijn en dat wil de neger niet. Hij verkiest

zich niet te verbinden voor zijn geheele leven en hierin laat men hem

tegenwoordig de volle vrijheid.

Overigens zullen we slechts op een paar verschijnselen wijzen uit het

maatschappelijk leven van deze voor Brazilië zoo hoogstbelangrijke men-

schengroep.

Een slaaf mag geen schoenen dragen. Daarom is een paar schoenen

het eerste wat een vrijgelatene zich aanschaft. Zoodra hij in de schoenen
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staat, wordt hij — dikwijls althans is dat het geval — eeü geheel ander

mensch. Hij is dan veel te trotsch om te werken. Dat is goed voor de

slaven, maar hij acht dit terstond ver beneden zich.

Keeds sedert lang stonden er aan de vrijlating van een slaaf weinig-

bezwaren in den weg en den vrijgelatene staan alle mogelijke betrekkingen

open. Hij kan in elk beroep tot den hoogsten trap stijgen. Ook werden

er te allen tijde velen vrijgelaten, zoodat de thans voorgenomen geheele

emancipatie slechts de voortzetting is van een sedert lang begonnen werk.

Reeds eenige jaren geleden schatte Von Klöden het aantal vrije negers

in Brazilië op 1120000 en hij merkt op, dat dit aantal veel grooter zou

kunnen zijn, want althans voor de zoogenaamde Negros de Ganho was

het heel gemakkelijk de kleine som te vergaren, die voor het verkrijgen

van een vrijbrief vereischt wordt, Maar in den regel verkwisten zij hun

zuur verdiende penningen met spel en drank.

Een afschuwelijk verschijnsel, dat bij negers en mulatten van tijd tot

tijd zich voordoet, is het capoeiragen, dat tamelijk wel overeenkomt met

het amok maken der inboorlingen van den Indischen Archipel.

Door een onbedwingbaren lust tot moorden bezield, rennen de capoeira's

door de straten en steken den eersten den besten, die hen voorkomt — man,

vrouw of kind, blanke of neger, Braziliaan of vreemdeling, — meedoogenloos

overhoop. Zijn eenige slachtoffers gevallen, dan zijn ook de capoeira's

spoorloos verdwenen en niet zelden gebeurt het, dat zulk een moordenaar,

weinige minuten, nadat hij zijn afschuwelijke misdaad begaan heeft, zijn

meester met het onnoozelste gezicht der wereld bedient, als had hij den

héèlen dag het huis volstrekt niet verlaten.

Dat capoeiragen schijnt een soort van ziekte te zijn, die de negers van

uit Afrika in Brazilië overgebracht hebben. Maar ook afgezien van dezen

hartstocht, is het volstrekt geen zeldzaamheid, dat de meesters door hunne

slaven vermoord worden. Aan de andere zijde evenwel moet erkend wor-

den, dat het aantal negers, dat door de hand hunner meesters den dood

vindt, zeker niet geringer is.

Een allerzonderlingste wijze om zich over werkelijke of vermeende ver-

ongelijking te wreken, doch die volgens de berichten van reizigers bij

negerslaven herhaaldelijk voorkomt, is het plegen van zelfmoord. Soms

toch nemen de slaven eener fazenda het besluit om zich allen te zamen

om het leven te brengen, ten einde aldus hunne meesters van de nood-

zakelijke werkkrachten te berooven en dat besluit wordt dan met de meest

Stoïcijnsche koelbloedigheid ten uitvoer gebracht. Zoo verhaalt von Tschudi

van een pachter, die bekend was wegens de zachte behandeling, die hij

zijn slaven deed ondergaan en die hen toch, ten gevolge van zelfvergifti-

ging, met dozijnen tegelijk zag wegsterven.

Wanneer men dat alles in aanmerking neemt, dan kan men het zich

wel verklaren, dat een bevoegd beoordeelaar als von Tschudi tot deze

slotsom komt : »]Sliets zou meer geschikt zijn om den totalen ondergang van

Brazilië te bewerken, dan de emancipatie der slaven, zoo lang althans

de staat daarop niet ten volle voorbereid is."
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De verbinding tusschen blanken , zwarten , Indianen en hunne af-

stammelingen heeft een aantal kleurlingen van allerlei nuancen in het

leven geroepen, die ook weer door allerlei verschillende benamingen aan-

geduid worden. De meeste dier benamingen bepalen zich echter tot enkele

provinciën en zijn daarbuiten niet bekend. Velen dier kleurlingen, voor

zoover ze althans Afrikaansch bloed in hunne aderen hebben, zuchten nog

steeds in slavernij.

De benamingen van de hoofdtypen dier kleurlingen komen slechts ge-

deeltelijk overeen met die, welke men in alle overige deelen van Amerika

gebruikt. Ook hier verstaat men onder mulatten de afstammelingen van

Europeanen en Negers ; mestiezen daarentegen zijn niet zoo zeer zij, die

uit de verbinding van Europeanen en Indianen ontstaan zijn, als wel de

afstammelingen van de laatstgenoemden en negers, die men elders ge-

woonlijk zambo's noemt. Zoo ook heeft het woord kreool, of zooals het

in het Portugeesch luidt crioido, een heel andere beteekenis dan die,

welke men in Spaansch Zuid-Amerika daaraan hecht. Daar toch verstaat

men onder dien naam den blanke, die uit Europeesche ouders in Amerika

geboren is, In Brazilië daarentegen is het de in de Nieuwe Wereld

geborene volbloed Neger. De in Brazilië geboren Portugees van onver-

mengd ras draagt den naam van Portugiese Brazileiro of Fillio da Terra,

ter onderscheiding van den Europeeschen Portugees, die Porhiguez legi~

timo of Filho da Reino genoemd wordt. De algemeene benaming voor

kleurlingen is Cariboca. Het heeft zoowel betrekking op de kinderen

van blanken en negers als op die van blanken en roodhuiden. Het woord

is uit de Tupi-taal afkomstig en beteekent eenvoudig «kleurlingen."

Vooral menigvuldig zijn de verbindingen tusschen Negers en Indianen.

Zijn deze kleurlingen donkerder, dan dragen ze den naam van Tapanhuna,

zijn ze lichter dan heeten ze Xibaro. Bij de Brazilianen heeten ze Cafuso

of Cafuz. Die naam beteekent dus hier ongeveer het zelfde als de naam

Zambo in Spaansch Amerika.

Die kleurlingen hebben een tal van zeer eigenaardig typen. Ze zijn

kloek, trouw, hebben een slanke gestalte en een breede, krachtige borst.

Opmerkelijk is het, dat hun voeten over het algemeen klein zijn. Hun

gelaatstrekken herinneren meer aan het Ethiopiesch dan aan het Ameri-

kaansche ras.

Dat de verbintenissen dier kleurlingen met de blanken vooral zeer dik-

wijls voorkomen behoeft nauwelijks gezegd en daardoor naderen zij ten

slotte in die mate tot de onvermengde Europeanen, dat men het op dit

punt zoo uiterst scherpe oog van een Braziliaan noodig heeft om nog

eenig onderscheid te kunnen zien.

In tegenstelling met de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, waar-

mede Brazilië overigens tal van punten van overeenkomst aanbiedt, bestaat

hier volstrekt niet dat vooroordeel ten opzichte van de huidskleur, dat

men in eerstgenoemd land waarneemt. Dat belet echter niet, dat ook

in Brazilië een kleurling zich buitengemeen gestreeld gevoelt, wanneer
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men hem beleefdheidshalve als »Senhor Branco" aanspreekt. Wel vormt

ook hier het Kaukasisch bloed een natuurlijke aristocratie, maar in de

benamingen Cafuso of Cariboca steekt toch niets minachtends of belee-

digends. Ja zelfs de naam Mameluco of Mamaluco, die gebruikt wordt

om kleurlingen van blanken en roodhuiden aan te duiden en vroeger een

scheldnaam was, heeft elke hatelijke beteekenis verloren. Oorspronkelijk

gebruikten de Jezuïeten in Paraguay deze benaming, om daarmede de

Paulisten aan te duiden, die zich veelal met Indiaansche vrouwen ver-

bonden hadden. Door dien naam brandmerkten zij hun barbaarschheid

tegenover de Indianen en hun vijandschap tegen het zendingswerk.

De kleurlingen, uit de verbintenis van blanken en Indianen ontstaan,

munten niet zelden uit door groote schoonheid, doch kinderen van on-

vermengde blanken en onvermengde roodhuiden komen niet veel voor.

Het schijnt wel, dat bij die vermenging het Europeesch type de boven-

hand behoudt en dat de volgende geslachten daar weder langzamerhand

toe naderen. Toch blijft er altijd nog een vrij groot onderscheid tusschen

Kaukasiërs en halfbloed-Eaukasiërs bestaan.

Zeker is het, dat de gemengde rassen in Brazilië even krachtig voort-

telen als de onvermengde en dat ze in de bevolking van dien staat meer

en meer belangwekkende elementen beginnen te worden.

De kleurlingen waartoe het grootste gedeelte der zoogenaamde Indios

Mansos of da Costa behooren, die de oostelijke kuststreken bewonen, zijn

over het geheele land verspreid en vormen verreweg de meerderheid der

totaalbevolking van Brazilië. Het Indische bloed is het sterkst vertegen-

woordigd in het binnenland, in de Sertaos der Noordelijke provinciën en

langs de Amazone-rivier en de beneden-dalen harer zijrivieren. Daar

wordt ook het meest die verwildering in de zeden waargenomen, die ge-

woonlijk het gevolg is van de kruising der rassen.

In de grootere steden leven nevens de blanke Brazilianen ook een groot

aantal Europeanen : Portugeezen, Franschen, Engelschen en Duitschers.

Zij zijn daar gevestigd als kooplieden of beoefenen het een of ander

handwerk. In de kleinere steden en in het binnenland is het aantal

Europeanen gering. Hierop maken de Duitschers een uitzondering. Dezen

' toch vormen, vooral in de Zuidelijke provinciën van het rijk, b3langrijke

koloniën.

Het Duitsche volkskarakter blijft daar veel beter bewaard dan in de

Vereenigde Staten, waar de Duitschers al spoedig echte Yankees worden.

Toch valt het ras in het oog, dat de vreemde bodem een belangrijken

invloed op hen uitgeoefend heeft. Verraden ook de blanke gelaatskleur,

de blauwe oogen en het blonde haar onmiddellijk de Duitsche afkomst,

toch heeft het nieuwe vaderland al spoedig iets in hun wezen gebracht,

dat aan den Zuid-Europeaan doet denken. Dat bevestigt o. a. Waldemar
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Schultz, een dev meest bevoegde beoordeelaars in dezen. De belangrijkste

dier Duitsche neder/:ettingen zijn de volgende : Petropolis, Donha Fran-

ciscd, San Leopoldo, Santa Catharma
,
Alcantara, Santa Isabel, Brns-

que, Blumenau en Santa Cruz. Vooral in Eio Grande do Sul zijn de

Duitsche nederzettingen zeer talryk ,
zoodat de bijnaam van Nieuw-

Duitschland, aan deze provincie gegeven, niet geheel en al ongepast is.

In San Paolo hebben de Zwitsers volksplantingen gesticht.

Het is opmerkelijk en tevens pleit het voor het gezond versland der

Duitschers, dat zij, evenals de Angelsaksers , zich streng inachtnemen

voor de verbinding met Indianen en Negers, iets wat de Eomanen nooit

of nergens gedaan hebben.

De belangrijkste steden van Brazilië zijn havenplaatsen. In het bin-

nenland liggen slechts weinig plaatsen van eenige beteekenis en zelfs de

hoofdplaatsen der provinciën kunnen nauwelijks aanspraak maken op den

naam van stad. Behalve de hoofdstad Rio de Janeiro, verdienen Para,

Parahyba, Peniambuco, Desterro en Porto Alegre een nadei-e beschouwing.

De uit Europa komende reiziger maakt gewoonlijk het eerst kennis met

Pernamhuco. De stad strekt zich vrij ver naar de landzijde uit, doch

beslaat slechts een geringe breedte langs de kust. Vandaar dat zij, v|in

de zee uit gezien, volstrekt geen imposanten indi'uk maakt. Het aantal

inwoners bedraagt 90000.

De huizen zijn grootendeels op Europeesche wijze gebouwd, van hooge da-

ken voorzien en munten in den regel volstrekt niet uit door sierlijkheid.

Niet ver van Pernambuco ligt de akademiestad Olinda, eigenlijk een

vlek, dat geheel op zich zelve staat, maar gewoonlijk gerekend wordt tot

de stad te behooren. In de omstreken van Olinda treft men een

menigte schoone landhuizen aan, die meestal tegen berghellingen gebouwd

zijn. Dat bergachtige maakt den omtrek van Pernambuco schilderachtig

schoon, wat nog verhoogd wordt door de uitgestrekte wouden van palm-

en pijnboomen.

Een tegenstelling met Pernambuco vormt de schoone, oude hoofdstad

van Brazilië. De naam der stad is San Salvador de Bahia de todos los

Santos, doch zij wordt steeds kortweg Bahia genoemd.

Bahia ligt, evenals Lissabon, ver langs de kust der zee uitgebouwd, op •

een uitgestrekte heuvelrij en biedt een verwonderlijk schoonen, schilder-

achtigen aanblik aan. Aan de eene zijde strekt zich de smaragd-groene zee

uit, aan de andere zjjde heeft men het onvergelijkelijk schoone landschap.

Niet weinig wordt die schoonheid verhoogd door den helder blauwen

hemel, waartegen de donkergroene boomen en witte huizen zoo scherp

mogelijk afsteken.

In de haven ziet men de vlaggen van nagenoeg alle zeevarende volken

der aarde. Het water in da haven is bijna altijd kalm, daar zij aan de
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zijde van den oceaan tegen stormen beveiligd is door een met suikerriet

beplant eiland.

Bahia is de oudste stad van het land en was tot 1763 de hoofdstad.

Zij telt met den naasten omtrek ongeveer 130000 inwoners, bezit een uni-

versiteit en een druk bezochte beurs en is, wat trouwens met verreweg

de meeste Braziliaansche steden het geval is, tevens een vesting. Nog is

zij de zetel van een Aartsbisschop.

Het meerendeel der bevolking, men beweert twee derden, bestaat uit

negers en mulatten.

Niet ver van de stad ligt de Jardim publico. Om deze te bezoeken

bedient men zich van de hier gebruikelijke, hoogst eigenaardige draagstoelen.

Deze vervoermiddelen worden door negers gedragen en staan op tal van

plaatsen beschikbaar, evenals in onze steden de huurrijtuigen. Terwijl zij

op passagiers wachten, zijn de dragers gewoonlijk bezig met stroo vlechten.

Deze voertuigen kunnen, wanneer men dat wenscbt, gesloten worden, door

middel van blauwe of roode gordijnen, die niet zelden met gouddraad zijn

gestikt. Kijke lui , die er natuurlijk eigen stoelen op nahouden , be-

steden aanmerkelijke sommen, om deze zoo weelderig mogelijk te ver-

sieren.

Evenals de stad bij den eersten aanblik aan Lissabon herinnert, zoo

doen dat ook de straten en huizen. Alleen de hitte, die er heerscht en

waarmede de temperatuur van Lissabon niet in vergelijking komt, herin-

nert er aan, dat men zich niet in de Oude Wereld bevindt, doch in den

verlengden gordel der nieuwe? 't Spreekt van zelve, dat niemand in dit

klimaat, ooit zonder zonnescherm uitgaat, maar vreemd genoeg heeft men

ook hier den hoogen zwarten cylinderhoed behouden. De negerinnen dragen

groote tulbanden, die uit de eene of andere zeer lichte stof vervaardigd

zijn. De dames uit de hoogere standen gaan geheel en al op Europeesche

wijze gekleed ; alleen zijn de stoffen, waarvan de kleederen vervaardigd

worden, wat lichter. Overigens moet de kleeding aan deze dames bevallig-

heid bijzetten, want alleen onder de Spaansche en Pransche vrouwen, die

hier wonen, treft men er aan, die er werkelijk goed uitzien.

Opmerkelijk is de menigte kerken, die in Bahia voorkomen. Men telt

er niet minder dan vijf en zestig. Soms staan er twee of drie, op een

punt zelfs vijf nevens elkander. Ze zijn echter allen gebouwd in den een-

vormigen, zoogenaamden Jezuieten-stijl, aan de voorzijde met twee vier-

kante torentjes en uit een bouwkundig oogpunt beschouwd , hebben ze in

het minst geen waarde. #

Van de haven af strekt de stad zich uit over een bergachtig terrein.

Sommige straten zijn zoo steil, dat het somtijds moeite kost. om niet te

vallen. Desniettegenstaande rollen de rijtuigen, dikwijls met vier paarden

bespannen, in vliegende vaart door deze straten en daar bovendien het

plaveisel allerellendigst is, wordt men bij die gelegenheid op een vrij

onzachte wijze heen en weer geschud.

Tegenover al het goede en schoone, dat Bahia aanbiedt, staat' een zeer

leelijke schaduwzijde. Bahia toch is een van de ongezondste steden van

Brazilië en schrikwekkend groot is het aantal menschen, dat hier jaarlijks

door gele koorts en andere inheemsche ziekten ten grave wordt gesleept,
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Niet minder grootsch dan de indruk, dien Bahia maakt, is die, welke

Kio de Janeiro op den nieuw aangekomene uitoefent en inzonderheid de

baai van Rio de Janeiro is zeker een van de schoonste punten van onzen

aardbol. Vooral de rij trotsche bergen, die ter linkerzijde van de baai

oprijst, trekt terstond het oog tot zich. Die bergreeks is bekend onder

den naam van »den steenen man", omdat men in haar vorm — mits men

een goede dosis verbeeldingskracht meebrengt — een mensehelijke gedaante

kan herkennen. Dan worden de voeten gevormd door den karakteristie-

ken »suikerhoed" (Pao de Azucar), de handen door den Corcovado, ter-

wgl de Gabia het hoofd moet verbeelden.

De ingang van de baai biedt vooral een grootschen aanblik aan. Aan

weerszijden stijgen ontzaglijke rotsgevaarten loodrecht uit de zee op en

vormen twee natuurlijke muren. Het binnenste der baai vormt een soort

van ovaal, waarvan de grootste lengte 45 km. bedraagt, terwijl de grootste

afstand der oevers onderling in .de breedte 30 km. is. De baai wordt

omlijst door eenige prachtige bergketenen : de Serras de Vinoa ,
de

Tingua, de Estrella, de Orgaos, do Morro Qi(eimado, enz.

Zoo vormt de baai van Eio de Janeiro een uitgestrekt v?aterbekken,

dat een tal van rivieren en beken opneemt, die van de omliggende ber-

gen afdalen. Een menigte eilanden breken deze watervlakte en daaronder

is het belangrijkste het eiland Villegagnon, met een fort van den zelfden

naam.

Aan den voet van den Pao de Azucar zijn de batterijen van Sao The-

odosio op een vooruitspringende landtong opgesteld, recht tegenover het

fort van Santa Cruz. Daar tusschen in ligt het kleine, eveneens ver-

sterkte eiland da Lagem. Nog moet ïlha dos Cobras genoemd worden,

waarop vele landhuizen van rijke Brazilianen gevonden worden.

Ter linkerzijde, op den rechteroever der baai, strekt zich de voorstad

Botafogo uit : op den Noordelijken oever ligt de op een zeer bergachtig

terrein gebouwde voorstad Morro da Flamengo en nog noordelijker het

kleine Capella da Nossa Senhora da Gloria.

Aan de Oostzijde vormt de baai, dicht bij den ingang, een diepe golf, aan

. de Noordzijde begrensd door een landtong, die in twee spitse punten uitloopt.

De meest zuidelijk gelegene heet Pitnta da ISossa Senhora da Boa

Viagem, terwijl de noordelijkste den naam draagt van Pitnfa da Callabongo.

De eigenlijke stad Bio de Janeiro ligt op den westelijken oever. Het

oudste gedeelte, dat waarschijnlijk van het jaar 1564 dagteekent, is

gebouwd op een onregelmatige vlakte, die ingesloten is tusschen twee

rijen rotsige heuvels. De zuidelijkste dezer grondverheflSngen eindigt in

Punta da Calabonijo en draagt het fort van Sao Sebastiao ; de noordelijke

eindigt in den Morro Bento. Tusschen deze beide punten liggen de ka-

den en daar vindt men ook het plein, met het keizerlijke paleis.

Deze stadswijk wordt door een ruim plein — Campo de Santa Anna
— gescheiden van de gelijknamige nieuwe vooi'stad. Noch deze, noch de

verderop gelegene voorsteden Mata Porcos en Catumbi bieden iets op-

merkenswaardigs aan. Op een half uur afstand van Mata Porcos ligt het

prachtige keizerlijke slot.

Het andere stadsgedeelte strekt zich uit tot aan Capella da Nossa
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Senhora da Gloria. Verderop liggen de hochl van Botafogo en de Prya

Flamengo, de twee deftige wijken, met tal van villa's en prachtige hui-

zen, die de aristocratie tot woningen verstrekken. Ook de dalen, die zich

tot aan de . baai uitstrekken, zijn geheel en al ingenomen door tuinen en

villa's. Het schoonste dier dalen is dat van Larangeiros.

Over het algemeen heeft Rio de Janeiro, zooals dat trouwens met alle

Braziliaansche steden het geval is, geen schoone gebouwen. Door de grootte

zijn enkele gebouwen opmerkelijk. Dat is b. v. het geval met de Ca-

thedmle da Candelaria, de Cathedrale da Sao Francisco en verschillende

kloosters als die van Sao Bento, Sao Antonio en Santa Theresia.

Het keizerlijk paleis is een leelijk gebouw en heeft meer van een kazerne

dan van een vorstelgk verblijf.

De straten der stad zijn krom, onregelmatig en smerig en beantwoorden

volstrekt niet aan de verwachting, die men van de stad verkrijgt, wanneer

men haar van uit de baai ziet. Het meest grootsche en te gelijkertijd het

nuttigste bouwwerk van Rio de Janeiro is de waterleiding van Caryoea.

Dat woord beteekent »huis der bronnen". Deze waterleiding, die in 1740

voltooid werd, voert van den Corcovado, op een uur afstand, uitmuntend

water naar de stad.
'

Het is een woelige, bonte en vreemdsoortige menschenmassa, die door

ds straten van Rio de Janeiro golft. De Europeaan staat in den begin-

ne stom van verbazing bij al die verschillende, ver uiteenloopeude typen.

Daar naderen b. v. een troep negers, die onder een eentoonigen deun,

niet ongelijk aan het gezang van matrozen, die een anker opwinden, een

groote piano op hun sterke schouders vervoeren. Een beeldhouwer zou

hier uitstekende studiën kunnen maken. Elke spier dier krachtvolle man-

nen is gespannen en scherp geteekend en het maakt een komischen indruk

om te zien, hoe de eigenaardige levendigheid en bewegelijkheid der negers

zich op hun zwarte gezichten afteekent. Zij werken niet als een gewoon

mensch, doch schijnen niets te kunnen doen, zoo ze niet zingen en sprin-

gen, tandenknai'sen en allerhande grimassen maken.

Terwijl zij in gestrekten draf een groot, zonnig plein, zonder eenige

schaduw, oversteken; slaan wij een der nauwe straten in, die de stad over

haar geheele lengte doorsnijden. Het is de Riia do Sa co, een der leven-

digste straten van Rio de Janeiro. Het is een en al gewoel van blanke,

bruine en zwarte menschen, ruiters op paarden en muildieren, zingende en

vloekende matrozen, fruitverkoopers, sjouwers, soldaten, wandelaars met

allerlei soorten van zonneschermen, alles woelt en krioelt door de nauwe,

lange straat, zoodat men blij is als men al dat leven voor eenige oogen-

blikken in een café ontvlieden kan. ^

De naaste omgeving van Rio de Janeiro is waarlijk buitengemeen schoon

en vooral de weelderige plantengroei draagt er niet weinig toe bij, om

de schoonheid van het landschap te verhoogen. Van het oorspronkelijk

woud, dat eenmaal de heuvels en bergruggen bedekte, zijn in de nabijheid

'der stad nog slechts enkele boomgroepen overgebleven. Grootere bosschen

treft men eerst aan in de verder verwijderde dalen.

1. Oscar Cannslatl. Ausland. 187*. No. 35. S. 695.

2. Louis Roseiuhal. Diesseils und jeuseits der Cordillereii. Berlin 1874. 8o. S. S. 12— 13.
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Het schoonste iDunt iu de naaste omgeving van Sio de Janeiro wordt ge-

vormd door de vfatervallen van Tijuca. Zy danken hun ontstaan aan

een beek, die op den hoogsten top van de Tijnca-rots ontspringt en zich

van een 15 M. hoogen rotswand naar beneden stort. Dan de aangenaam-

ste uitstap, die men te Eio de Janeiro doen kan, is die naar het schoone

PetmpoJis.

Om hier heen te komen, steekt men met een stoomboot de baai van

Eio de Janeiro over. Daar staat een met vier paarden bespannen diligence

gereed, om de reizigers over te brengen naar het spoorwegstation Maua,

aan den voet van den Serra de Estrella. Van hier bereikt men, na een

half uur sporens, Petropolis.

De spoorweg is een van het achttal, dat Brazilië op het oogenblik

bezit. Het is een der oudste en tegelijkertijd een der meest winstgevende

ondernemingen van dien aard.

Petropolis was de eerste Duitsche kolonie, die in Brazilië werd aange-

legd en de 3 a 4000 bewoners der stad zijn dan ook nagenoeg uit-

sluitend Duitschers. De koetsiers, de brievenbestellers, de handwerkslie-

den enz. allen zijn Duitschers en dat maakt, vooral in het begin, op den

pas uit Europa gekomen landverhuizer een buitengemeen aangenamen

indruk.

Het plaatsje doet denken aan een druk bezochte, Duitsche badplaats en

het is dan ook als badplaats door de bewoners van de hoofdstad zeer ge-

zocht. Er bevindt zich een keizerlijk lustslot, een trotsch en tegelijker-

tijd zeer sierlijk gebouw, dat een vrij wat gunstiger indruk maakt, dan

het afschuwelijk leelijke, keizerlijke paleis van Kio de Janeiro.

Onder de meer Zuidelijk gelegen plaatsen, neemt Sao Desterro, de

hoofdplaats der provincie Santa Catharina, den eersten rang in. Dit

plaatsje telt nauwelijks 9000 inwoners, doch maakt een alleraangenaamste

n

indruk, al ware het alleen om de zeer schilderachtige ligging. Het eiland,

waarop de stad gelegen is, heeft een buitengemeen aangenaam klimaat,

dat naar men zegt vooral voor borstlijders uitermate heilzaam werkt. De

tropische plantengroei herinnert aan de omgeving van Eio de Janeiro.

De stad is zeer onregelmatig gebouwd en in weerwil van de vele hui-

zen met twee verdiepingen, die anders in Brazilië bepaald een uitzonde-

ring zijn, zou men toch volstrekt niet denken, dat men ziah hier in de

hoofdstad van de belangrijke provincie San Catharina bevindt.

Het hoofdbestanddeel der bevolking wordt gevormd door Negers. Wel

zijn de Duitschers, die hier als kooplieden, onderwijzers en handwerkslie-

den meestal een behoorlijk bestaan vinden, vrij talrijk, doch tegenover

de zwarte bevolking verdwijnen zij in het niet. Dit is trouwens geen

wonder, daar het gouvernement dit liefelijk oord heeft uitgekozen als

verbanningsoord voor zwarte misdadigers.

Vooral in de straten, die in de nabijheid van de haven liggen, heerscht

veel levendigheid en bedrijvigheid. Daarentegen kunnen paarden en muil-

dieren op de pleinen voldoende voedsel vinden.

Bizonderheden of eigenaardige voortbrengselen van nijverheid als an-

derszins heeft Sao Uesterro in het geheel niet, tenzij men als zoodanig

beschouwen wil de nagemaakte bloemen en snuisterijen van vischschubben
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en schelpen vervaardigd. Vooral de vrouwen, van de aanzienlijkste dames

tot de minste slavinnen, houden zich daarmee bezig en weten allerlei

aardige dingen te fabriceeren, die evenwel in den regel meer kunstig dan

smaakvol zijn. Zoo verstaan de vrouwen' ook nog de kunst om allerhande

zaken te maken uit de zoogenaamde palmharst, die evenals de van ve-

deren gemaakte bloemen van Eio de Janeiro duur betaald worden.

Nog rest ons een stad in het binnenland in oogenscbouw te nemen, die

vooral daarom onze belangstelling verdient, wijl ze de hoofdstad is van het

diamant-district. Ze ligt in de provincie Minas Geraes en draagt den

zeer eigenaardigen naam van Diamantina.

Volgens von Tschudi valt het den reiziger terstond op, dat deze stad

een zeer eigenaardig type vertoont, geheel en al afwijkend van alle an-

dere Braziliaansche steden. Dat is niet een gevolg van den aanleg der

stad, noch van den bouw of de inrichting harer huizen, noch van de indee-

ling in straten en pleinen, noch van het voorkomen der openbare ge-

bouwen, want dat alles stemt tamelijk wel overeen met datgene, wat men

in andere steden van het keizerrijk ziet. Veel meer wordt het veroor-

zaakt door het eigendommelijke van het maatschappelijk leven, door den

totaal-indruk, dien de bevolking maakt, door de vele tegenstellingen, die

men hier opmerkt en misschien ook door een zekere nimbus, die als 't

ware haar naam omgeeft.

De ligging der stad, te midden van een landstreek, die buitengewoon

rijk is aan edelgesteenten en haar geheel eenige positie als de zetel van

een aantal kleine, maar zeer machtige despoten, hebben reeds sedert lang

de opmerkzaamheid van alle reizigers op haar gevestigd.

Men weet niet, en 't is ook niet met zekerheid na te gaan, wanneer

Diamantina gesticht is. Het waarschijnlijkst is het, dat in het tweede

decennium van de vorige eeuw eenige metgezellen van Sebastiaan Lemo

do Prado zich nedergezet hebben op de berghelling, tegen welke de stad

gebouwd is. Sebastiaan Lemo vond in het kiezel van den Rio Manso en

Bernhardo do Fonseca in dat van den -Rio dos Murenhos kleine, witte,

schitterende steentjes, die eenige jaren lang als speelmuntjes gebruikt

werden. Eenige daarvan kwamen door een toeval te Lissabon en naar

men wil, zou de Nederlandsche consul aldaar ze het eerst als diamanten

herkend hebben. Doch hoe dit. ook zij, zooveel is zeker, dat het hof van

Portugal in 1728 of 1729 voor 't eerst bekend werd met de aanwezigheid

van diamanten in Minas Geraes, waarna een koninklijk bevel van den
gsten Februari 1730 den gouverneur der mijndistricten gelastte de gedane

ontdekking zoo voordeelig mogelijk voor den staat te exploiteeren.

In alle Zuid-Amerikaansche mijnsteden heerscht onder de bevolking

een zekere geest van lichtzinnigheid, In den regel is er veel geld in

omloop en de groote gemakkelijkheid, waarmede het verkregen wordt, maakt

de bezitters veelal verkwistend en doet hen jagen naar genot en weelde.

Vandaar dat men in de winkels van Diamantina alle weelde -artikelen aan-

treft, die men op de markt van Eio de Janeiro krijgen kan en niet min-

der rijkelijk voorzien zijn de inrichtingen, waarin Europeesche dranken en

lekkernijen te koop aangeboden worden. Diamantina maakt een ongunstige

uitzondering op alle overige steden van Brazilië, ten opzichte van de ma-
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tigheid in spgs en drank, onder de hoogere standen der maatschappij.

Het verbruik van Engelsche bieren, Champagne, Fransche wynen, portwijn

en likeuren is zeer aanzienlek.

Het klimaat is over het algemeen gezond. Opmerkelijk is het, wat von

Tschudi op gezag van een der geneesheeren van Diamantina mededeelt,

dat er in geen enkel deel der provincie zooveel hartziekten voorkomen

als in deze stad. Als vermoedelijke oorzaak noemde genoemde geneeskun-

dige den handel in diamanten, daar de aanhoudende prijsverandering, waar-

aan dit artikel onderhevig is, de handelaars voortdurend in een gejaagden,

zenuwaehtigen toestand houdt.

Het aantal inwoners van Diamantina wordt verschillend opgegeven, van

8 tot 12000 zielen. Meer dan in eenige andere stad van het binnenland

treft men half blanke en bijna blanke kleurlingen aan. Daarmede stemt

overeen de meerdere werkzaamheid en de mindere verstandelijke ontwik-

keling der bevolking.

Diamantina is ook in dit opzicht een merkwaardige plaats, omdat er naast

kolossale fortuinen, ook nog een gegoede middenstand aangetroffen wordt,

terwijl het aantal armen betrekkelijk zeer gering is. In weerwil van de

weelderige levenswijze, die er heerscht, wordt er toch veel meer geld in-

dan uitgevoerd.

Brazilië is een constitutioneele, erfelijke monarchie, volgens de grondwet

van den 11'''^" December 1823 en de additionneele artikelen van den 1
2 '^'ï"

Augustus 1834 en den 12'''=" Mei 1840. Die grondwet — het is reeds

de derde, die Brazilië bezit — is zoo vrijzinnig mogelijk. Als grondslag

daarvoor heeft men ook hier gebruik gemaakt van die van de Vereenigde

Staten van Noord-Amerika, maar tegelijk van de Fransche constitutie van

1791 en van de Portugeesche van 1822, terwijl men ten slotte het ge-

heel in overeenstemming ti'achtte te brengen met de beginselen van Benja-

min Constant. Het gevolg daarvan is, dat ze van alle bestaande grond-

wetten afwijkt, wat vooral in het oog springt, doordien men uier in plaats

van drie machten aanneemt In overeenstemming toch met de stellingen

van Constant scheidt ze een gedeelte van datgene, wat elders de uitvoe-

rende macht genoemd wordt af en noemt dat de bemiddelende macht, die

uitsluitend door den vorst wordt uitgeoefend. En aan die nieuwe, vierde

macht hecht de Braziliaansche constitutie veel gewicht, daar zij juist den

hoeksteen vormt van de geheele staatkundige organisatie. — Toch is

die onderscheiding tusschen de zoogenaamde bemiddelende en de uitvoerende

macht ten slotte geheel en al denkbeeldig, want wel wordt deze volgens

de grondwet alleen door den keizer uitgeoefend, maar in de praktijk deelt

hij ze met zijne verantwoordelijke ministers.

De Braziliaansche staatsregeling gaat uit van het beginsel der volks-

souvereiniteit en verzekert aan alle burgers een reeks van onschendbare

rechten, doch laat overigens volstrekt geen algemeene deelname aan de
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regeering toe. Het stemrecht wordt alleen indirect uitgeoefend. De stem-

gerechtigden benoemen kiezei's en deze weder benoemen de volksvertegen-

woordigers.

Om stemgerechtigde te weidden moet men den leeftijd van 21 jaren

hebben bereikt en öf door geboorte, öf door naturalisatie, het burgerrecht

verkregen hebben. Bovendien moet men kunnen aantoonen, dat men een

jaarlijksch inkomen heeft van minstens 100 Milreïs, d. i. ƒ140.— Om
kiezer te zijn wordt een vijf-en -twintigjarigen leeftijd en een nog hooger

inkomen vereischt. De actieve militie en de geordende geestelijken hebben

geen kiesrecht. De vrouwen daarentegen zijn niet bepaald uitgesloten.

Zij, die staatsburgers geworden zijn en de vrijgelatenen kunnen wel tot

kiezers, maar niet tot afgevaardigden benoemd worden.

Bij alle staatkundige verkiezingen zijn zekere kerkelijke plechtigheden

voorgeschreven, die plaats moeten hebben, alvorens de verkiezing geschiedt.

De staatsgodsdienst is de Roomsch-Katholieke. Intusschen worden alle

godsdiensten geduld en mogen ook uitgeoefend worden, mits in gebouwen,

die niet het uiterlijk voorkomen van tempels of kerken hebben. Die bepaling

dagteekent uit een tijd, toen er in Brazilië, buiten de inboorlingen, geen

andere dan Eoomsch-Katholieken waren en de onverdraagzaamheid, die

er uit spreekt, kon toen dus nagenoeg niemand treffen. En dat de regeering

tegenwoordig niet streng meer vasthoudt aan de daarin vervatte bepalingen

blijkt hieruit, dat er herhaaldelijk van gouvernementswege subsidiën zijn

verstrekt, om in nieuw gestichte koloniën bedehuizen op te richten en

godsdienstleeraars te bezoldigen voor andersdenkenden. Overigens is het

getal der niet-Katholieken in Brazilië nog uiterst gering.

De wetgevende macht berust bij den Keizer en den Rijksdag, welke

laatste uit twee kamers bestaat : de kamer der afgevaardigden en die der

senatoren. De leden van de kamer der afgevaardigden worden voor den

tijd van vier jaren gekozen, de senatoren voor hun leven.

Geheel in overeenstemming met de democratische grondwet hebben de

kamers een zeer groote macht en kan de keizer alleen tot tweemalen toe

zijn ))veto" over hare besluiten uitbrengen.

De uitvoerende macht is aan den keizer opgedragen. Hij oefent die

uit door zeven ministers : een minister van binnenlandsche zaken en van

eeredienst, een minister van justitie, een minister van finantiën, een mi-

nister van buitenlandsche zaken, een minister van oorlog, een minister van

marine en een minister van landbouw, handel en openbare werken. Een

dezer hoogwaardigheidsbekleeders voert den titel van minister-president.

Behalve deze ministers bestaat er ook nog een staatsraad. De leden

daarvan zijn bezoldigde staatsambtenaren-, die voor hun leven door den

keizer benoemd worden. Dit staatslichaam heeft slechts een adviseerende

stem ; toch is het een der hechtste steunpilaren van de hoogste staats-

macht. Volgens de grondwet staat het den keizer geheel en al vrij den

staatsraad al of niet te hooren, maar vooral dan, wanneer hij zijn zooge-

naamd bemiddelend gezag uitoefent, wint hij bijna altijd zijn raad in.

De rechterlijke macht is volstrekt onafhankelijk en bestaat uit rechters

en gezworenen. De laatsten echter treden alleen in erimineele gevallen

op. Geen proces kan op touw worden gezet, zoolang niet het bewijs is
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geleverd, dat er pogingen in het werk zijn gesteld om de twistenden met

elkander te verzoenen. Die verzoening bij voorkomende twisten te be-

werken is de taak der vrederechters, die voor den tijd van vier jaren wor-

den gekozen en zich na verloop van den tijd, dat ze zitting hebben, aan

een herkiezing moeten onderwerpen.

Een opmerkelijk verschijnsel, dat aan den toestand der republiek der

Vereenigde Nederlanden herinnert, is het, dat er naast de nationale ook

nog een provinciale staatsregeling in Brazilië bestaat. Die inrichting heeft

men in Brazilië natuurlijk overgenomen van de Vereenigde Staten van

Noord-Amerika en evenals daar treden ook hier de afzonderlijke provin-

ciën als zelfstandige staten op. Het stelsel van confederatie, dat in te-

genstelling van de zucht naar centralisatie des bestuurs, die tegenwoordig

ontegenzeggelijk een kenmerk is van de meeste Europeesche staten, dat

stelsel heeft zich ook in de Nieuwe Wereld tot zelfs over Brazilië uitge-

strekt, den eenigen staat in Zuid-Amerika, die een monarchalen regeerings-

vorm heeft.

Intusschen moet het gezegd worden, dat men er in Brazilië ernstig

naar streelt de autonomie der provinciën te handhaven, zonder aan de

staats-eenheid afbreuk te doen en we kunnen er bijvoegen, dat dit inder-

daad moeielijke probleem aldaar op voldoende wijze is opgelost. Het

trans-oceanische keizerrijk biedt een voorbeeld aan van een monarchale

federatie, in welker grondwet de vrijheid van individuen , zoowel als

die van de verschillende onderdeelen van den staat zoo groot mogelyk

is, zonder aan de staats-eenheid afbreuk te doen. Alleen dit moeten we

er aan toevoegen, dat Brazilië een nieuw bewijs levert van de waarheid,

dat geschreven wetten op zich zelve nog niet voldoende zijn, om de ver-

schillende machten in den staat voor uitspattingen te bewaren.

En toch hangt de vreedzame en geleidelijke ontwikkeling van Brazilië

vooral daarvan af, dat het beginsel van confederatie zooveel mogelijk

getrouw worde doorgevoerd. Het bestuur over eene provincie is opge-

dragen aan een president, die door de uitvoerende macht van het gewest

is benoemd en door haar ontslagen kan worden. Die pi'esident is de

hoogste autoriteit in elke provincie.

Maar bovendien is elke provincie in het bezit van een wetgevende

vergadering, die de bevoegdheid heeft wetten uit te vaardigen en besluiten

te nemen omtrent alle zaken, die het gewest betreÖen of uit den aard

der zaak tot hare competentie behooren. Die provinciale landdagen wor-

den om de twee jaren verkozen door de zelfde kiezers, die gekozen zijn

om de kamers van afgevaardigden samen te stellen.

Die provinciale vertegenwoordigers zijn verplicht om bij hun besluiten

de wetten en het algemeen belang van het rijk, de internationale ver-

dragen en de rechten van andere provinciën steeds in het oog te houden.

De besluiten, door de provinciale vertegenwoordiging genomen, moeten

door den president worden gesanctioneerd.
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De kerkelijke aangelegenheden van Brazilië verschillen weinig of niet

van die van andere katholieke landen, maar ten opzichte van godsdienstige

verdraagzaamheid onderscheidt dit rijk zich bepaald gunstig van de meeste

andere Zuid-Amerikaansche staten. Wel loopt het meerendeel der negers

en der lagere volksklasse met de meeste onderworpenheid aan den leiband

der geestelijkheid, maar daarentegen nemen de meer gegoede burgers

weinig notitie van confessioneele kwestiën.

De volgende trek van verdraagzaamheid, die men in menig ander land

bezwaarlijk zou kunnen aanwijzen, ontleenen we aan een mededeeling

van een Duitscher, voorkomende in de Allgem. Zeit. van het jaar 1866.

Terwijl gedurende een der talrijke processies te Kio de Janeiro iedereen met

ontbloot hoofd, vol devotie op de knieën lag, passeerde een Braziliaan uit

de boogeie standen der maatschappij zonder den hoed af te nemen. Van

alle zijden ging een stormachtig geroep op : ))tire chapeo d. i. »zet den

hoed af." ))Nao tiro chapeo," was het brutale antwoord en desniettegen-

staande liet men hem ongehinderd zijn weg vervolgen.

Wat het schoolwezen aangaat, zij allereerst opgemerkt, dat het onder-

wijs door het geheele rijk henen kosteloos gegeven wordt. In enkele

provinciën bestaat reeds schooldwang en in andere zal ze binnen een niet

al te lang tijdsverloop ingevoerd worden.

Volgens de laatste opgaven bestaan er in Brazilië 3491 lagere scholen:

2343 voor jongens en 1148 voor meisjes, welke bezocht werden door

106205 leerlingen. Daar komen dan nog bij 448 privaat-ondernemingen

voor jongens en 254 voor meisjes, met 19162 scholieren. Voor uitgebreid

lager onderwijs waren er 17 9 inrichtingen voor jongens, 44 voor meisjes

en 7 gemengde scholen. Hierop ontvingen 6768 jongens en 1315 meis-

jes onderricht. Onder de overige inrichtingen van onderwijs verdienen

de volgende een afzonderlijke vermelding : de Akademie voor schoone kun-

sten, met 187 leerlingen, waaronder 144 internes, het conservatorium

van muziek, met 57 mannelijke en 82 vrouwelijke leerlingen en de in

vijftien klassen verdeelde kunst- en ambachtsschool, met 1233 leerlingen.

De priester-seminaria, die door het geheele land verbreid zijn, tellen in

het geheel 1277 kweekelingen. Nog is er te Eio de Janeiro een blinden- en

doofstom meninstituut. Druk bezocht zijn evenwel die inrichtingen niet.

Het eerstgenoemde bevat 29, het laatste slechts 19 leerlingen.

Onder de wetenschappelijke instellingen noemen we de Academia im-

perial de medicina, het Instituto geographico é historico, de openbare

bibliotheek en de bibliotheken der Benedictijner-, Antonius- en Karmelieten-

kloosters. Ook de Portugeesche, Engel sche en Duitsche leesgezelschappen

verdienen een afzonderlijke vermelding.



432

We besluiten onze beschrijving van Brazilië met eenige woorden over

de kolonisatie en landverhuizing, waarover in de laatste jaren heel wat

te doen is geweest. Voor eenigen tijd bracht de voormalige directeur der

koloniën van Esperito Santo, op verzoek van het gouvernement, daaromtrent

een verslag uit, waaraan wij het volgende ontleenen.

Het stelsel, dat tegenwoordig ten opzichte van de kolonisatie en land-

verhuizing gevolgd wordt, is gebleken in de hoogste mate ondoelmatig te

zijn. Dat stelsel toch komt hierop neder, dat men de landverhuizers,

die zich van Europa uit naar de Nieuwe Wereld begeven, vrije overkomst

verleent en hen, gedurende de eerste maanden van hun verblijf in Brazilië,

van het noodige voorziet. Dit nu is een middel om het pauperisme zoo

sterk mogelijk in de hand te werken, daar op die wijze het proletariaat,

ja laten we maar zeggen het uitschot van Europa naar Brazilië wordt

gelokt, wat voor dit rijk volstrekt geen voordeel afwerpt, maar integendeel

tot schade en nadeel strekt.

Het doel van die opmerkingen was natuurlijk niet om het gouvernement

er van terug te houden ook geldelijke offers te brengen, om de bevolking

en de exploitatie van dat schoone en nog zoo schaarsch bewoonde land

te vermeerderen en te bevorderen, maar een en ander moet door andere

middelen, langs andere wegen verkregen worden.

Men beginne met den landverhuizer, die uit eigen beweging den oceaan

overgestoken is, een vruchtbaar stuk land ter ontginning af te staan.

Doch dat is slechts een begin. Om hem tot welvaart te brengen is het

toch vooral noodig, dat er voor gezorgd worde, dat hij een geregelde af-

zet vindt voor zijn producten en daarop inzonderheid moet zich de zorg

van het gouvernement richten. Zoo kan het land tot bloei komen, want

het moet bepaald als een ramp voor Brazilië beschouwd worden, dat het

grondbezit zich in handen van een betrekkelijk gering aantal eigenaars

bevindt.

Nog andere wenken worden in het zoo even genoemde stuk gegeven.

Zoo wordt het denkbeeld aan de hand gedaan, om niet de in cultuur

gebrachte streken te belasten, doch juist het onbebouwde land. Ook

wordt er op gewezen hoe schadelijk het werkt, wanneer er in eene kolonie

vermenging der Europeesche nationaliteiten plaats vindt, hoe de bloei

van zulk een volkplanting daardoor belemmerd wordt. Ook moet het

koopen en verhuren van staatsgronden vereenvoudigd worden en vooral

moeten de misbruiken worden tegengegaan, die tegenwoordig in dat op-

zicht plaats vinden.

Zeker zou de opvolging van die raadgevingen er belangrijk toe bijdra-

gen om den bloei te bevorderen van dat rijke land, dat in staat is nog

aan millioenen menschen een behoorlijk onderhoud te verschaffen.
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DE BEZlTTINdEN DER NEDERLANDERS,

FRANSCHEN EN BRITTEN IN GÜYANA,

Yoor we afscheid nemen van Amerika blijft ons nog over de beschou-

wing van dat gedeelte, dat zich uitstrekt ten Noorden van Brazilië en

ten Oosten van de Vereenigde Staten van Venezuela en dat op het vaste-

land van Zuid-Amerika het eenige gebied vormt, dat in handen van Eu-

ropeanen is.

Onder den naam Guijana of Guayana verstaat men evenwel meer dan

die koloniën. Het omvat, wanneer men het althans in de ruimste be-

teekenis opvat, de geheele Siërra Parime met het daaraan gelegen kustge-

bied, derhalve belangrijke gebieden, die gerekend moeten worden tot Vene-

zuela en Brazilië te behooren. In meer beperkten zin genomen, bepaalt

het zich tot de bezittingen der Nederlanders, Pranschen en Britten.

De Engelschen hebben zich in het Westen gevestigd en hun komt

ontegenzeggelijk het leeuwendeel van het geheele gebied toe, namelijk het

stroomgebied van den machtigen Essequibo. Ten Oosten daarvan ligt de

Nederlandsche kolonie Suriname, die weder begrensd wordt door Fransch

Guijana, het kleinste van de drie.

De uitgestrektheid van deze drie gebieden is evenwel niet met zeker-

heid op te geven en wel omdat de zuidelijke grens, aan de zijde van

Brazilië geheel en al onbepaald is. Ja zelfs is dat heete en zeer onge-

zonde binnenland nog voor een groot deel onbekend. Alleen Britsch

Guijana maakt in laatstgenoemd opzicht eenigszins eene uitzondering

,

daar de reizen van Schomburgk en Appun hier ook over het binnenland

eenig licht hebben doen opgaan en men mag met grond aannemen, dat

de geologische en geographische verschijnselen in Nederlandsch en Fransch

Guijana tamelijk wel met die in Britsch Guijana overeenkomen.

Niet ten onrechte draagt het kustgebied tusschen den Amazone en den

Orinoco den naam van »wilde kust," daar de branding hier met donde-

rend geweld over ontzaglijke modderbanken heenbruischt. Die banken

danken haar ontstaan aan de oostelijke rivieren, inzonderheid aan den

Amazone. Het slib toch, dat door deze stroomen wordt medegevoerd,

wordt door den golfstroom opgenomen en afgezet, langs deze kust vooral

in ongelooflijke hoeveelheden. Aan die werking heeft ook de moerassige,

vruchtbare, doch hoogst ongezonde kustzoom haar ontstaan te danken.

III. 28
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Deze kuststreek strekt zich vijftien a twintig mijlen ver naar het binnenland

uit. Dan volgt een boschrijk heuvelland, dat weldra in een bergland overgaat.

De groote en grootendeels onbekende landstreken in het binnenland be-

vinden zich nog bjjna geheel en al in het bezit van inboorlingen, krijgs-

haftige Indianen-stammen, die echter snel in zielental achteruit gaan en

zeker hun ondergang vrij nabij zijn. Daaronder komen ook nog afstam-

melingen voor van den kanibaalschen stam der Caraïben.

Nog leven in het binnenland vele zoogenaamde Marron-negers, d. z.

weggeloopen negerslaven. Keeds sedert de eerste tijden, dat de Europea-

nen nederzettingen in Guyana gevestigd hadden, vluchtten negerslaven

naar de bijna ontoegankelijke gebieden in het binnenland en vereenigden

zich daar tot benden, die van tijd tot tijd uit hare wildernissen te voor-

schijn kwamen en inzonderheid in de jaren 1749, 1772 en 1774 de

Europeesche nederzettingen met de grootste gevaren bedreigden. Ja het

gevaar was van dien aard, dat men zich genoopt zag een vrij aanzien-

lijke troepenmacht naar die volksplantingen af te zenden, om die woes-

telingen in bedwang te houden. Toch mocht het niet gelukken hen ten

onder te brengen. Veeleer was men tot belangrijke concessies gedwon-

gen. Men betaalde schatting en stond ze een geheel vrijen handel toe. In

het wezen der zaak bestaat deze verhouding nog, althans in Nederlandsch

Guijana, waar ongeveer 6000 Marron-negers geheel onafhankelijk iii het

binnenland leven.

Het behoeft nauwelijks vermeld, dat in' dit ongezonde, vochtige klimaat,

in een tropisch land, dat geen gebi'ek aan besproeiing heeft, de planten-

gi'oei buitengemeen weelderig is, terwijl de rijkdom en verscheidenheid,

die de dierenwereld aanbiedt, daarmede gelijken tred houdt.

Onder de boomen zijn er vele, die door hun kolossale afmetingen de

opmerkzaamheid onmiddellijk tot zich trekken. Daaronder noemen we de

reusachtige acuyari of roode ceder [icica altissima), wiens uitgeholde

stam een vaartuig oplevert, dat zonder gevaar een zeventig a tachtig

personen bevatten kan ; verder de cxiamara^ de ebbenhoutboom, de ijzer-

boom, enz. Van de cultuurplanten noemen we : maïs, bananen
,

yams,

arrowroot, cassaven, zoete aardappelen, suikerriet, cacao, kofBe, katoen,

indigo, kruidnagelen, broodvruchten, mango's, chinasappelen, druiven, enz.

Zooals overal in Zuid- Amerika, wordt het aantal zoogdieren, ook in

Guyana, door dat der vogels en insekten verre overtroöen. Toch ontbre-

ken de eerste niet. De puma en jaguar dolen rond in de bosschen, om

er het schuchtere hert 'te bespringen, terwijl vergiftige slangen, o. a. de

ratelslang, over den vochtigen bodem sluipen en tal van apen de takken

der boomen onder hun grillige sprongen doen trillen. Veelkleurige vogels

en daaronder de bevallige colibri zetten aan de bosschen leven bij en de

rivieren wemelen van visch.
'

1. S.icks aardrijkskundig handboek. V, bladz. 273.
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Zooals we dan zeiden, behoort het grootste, westelijke deel van Guijana

aan de Engelschen. Sedert de koffiecultuur achteruitgegaan en de katoen-

teelt bijna geheel opgehouden is, is suiker het voornaamste product. De

onoordeelkundige wijze, waarop men in 1833 ta werk is gegaan bij de af-

schaffing der slavernij, heeft op den bloei dezer kolonie een allerverderfe-

iijksten invloed uitgeoefend en de innige haat, die tusschen blanken en

inbooi'lingen bestaat, maakt de zaak nog erger.

De hoofdstad der kolonie, Georgetown of Demerary, heeft een bevolking

van 36500 zielen, waaronder ongeveer 21000 negers, kleurlingen en koeli's.

In April 1870 ontdekte de Heer Brown in Britsch Guijana den grooten

Kaieteur-ivaterml, die gevormd wordt door den Potaro, een linker-zijrivier

van den Essequibo en wel ter plaatse, waar die rivier van het zandsteen-

plateau in het dal van den hoofdstroom nederdaalt. De hoogte van dezen

val bedraagt 250 en de breedte 113 M.

Nederlandsch Guijana wordt aan de Westzijde van de Britsche kolonie

gescheiden door den Corantijn, terwijl de Marowijne de grensscheiding

vormt aan de zijde van Cayenne. Het beslaat een oppervlakte van on-

geveer 2500 M., doch van dat gebied is nog onbekend, terwijl niet

meer dan 10 M. in cultuur zijn -gebracht. De binnenlanden zijn met

savannen en groote wouden bedekt. Behalve de genoemde grensrivieren

noemen we nog : de Nickeicie, de Coppename, de Saramaca, de Suriname

en de Comawijne.

De bevolking kan geschat worden op 70000 zielen en de pogingen, om
deze te doen toenemen, vooral door den aanvoer van Chineesche arbeiders,

hebben tot dusverre niet veel succes gehad.

Ook hier is suiker het belangrijkste voortbrengsel ; verder verbouwt men
nog koffie, cacao en katoen, terwijl bananen het hoofdvoedsel der Neger-

bevolking vormen.

Het binnenlandsch vei-keer wordt door natuurlijke en kunstmatige wa-

terwegen bevorderd. Zoo zijn 0. a. de beide grensriviei'en door kanalen

met elkander in verbinding gebracht.

De ontwikkeling der bevolking laat veel te wenschen over. Evenwel

hebben in dat opzicht de Moravische broeders uitstekende diensten bewezen.

Sedert 1 Juli 1868 is de slavernij afgeschaft en al heeft men ook wat

meerder voorzorgen daarbij genomen dan in Britsch Guijana het geval

was, toch is ook hier de nadeelige invloed van dien maatregel niet uit-

gebleven.

De hoofdstad der kolonie is Parimaribo. aan den linkeroever van de

Suriname, vier mijlen van hare monding af. De stad is doorsneden door

een aantal kanalen, heeft breede, lommerrijke straten en 18000 inwoners.

V
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De huizen zijn voor het meerendeel van hout opgetrokken. Op het zoo-

genaamde plein staat het gouvernementsgebouw, het stadhuis en het ge-

rechtshof. Het aantal blanken is betrekkelijk gering en daarvan zijn de

helft Israëlieten. Er heerscht niet zulk een geest van afscheiding als in

Britsch Guijana, maar daarentegen kenmerkt de bevolking zich over het

algemeen door overdreven genotzucht en zedeloosheid. Aan de Oostzijde

der stad ligt het fort Zeelandia, dat den stroom bestrijkt. ^

Fransch Guijana is hoofdzakelgk een strafkolonie. Evenals in Britsch

en Nederlandsch Guijana, is ook bier de opbrengst van den bodem aan-

merkelijk achteruitgegaan, maar daarentegen zijn er in het binnenland, bij

Arataya, belangrijke goudgroeven ontdekt. Ook het stofgoud , dat door

de Appronagiie afgevoerd wordt, vertegenwoordigt een vrij aanzienlijke

waarde.

De hoofdstad Cayenne, die haar naam aan de geheele kolonie gegeven

heeft, telt een bevolking van slochts 8000 zielen. Ze is niet ten onrechte

berucht om haar buitengemeen ongezond klimaat. De bannelingen, die

daarheen worden gebracht — gedeeltelijk staatkundige, voor een ander

deel crimineele misdadigers — gaan een bijna zekeren dood te gemoet.

Veel gunstiger is de ligging van de strafkolonie aan den Maroni,

Deze rivier ontspringt op het Tuinakumak-gebergte, vormt voor een

deel de grens tusschen Cayenne en de nederzettingen der Nederlanders en

stort zich, na een loop van 600 km., in den Atlantischen Oceaan.

Langs de oevers van deze rivier werden, in een gezonde streek, voor

eenige jaren strafkolonies gevestigd en men begon het land op een groote

schaal te ontginnen

Bij de stichting van deze strafkolonie ging men uit van een nieuw

systeem. In plaats van huwelijken tusschen mannelijke en vrouwelijke

gedeporteerden tegen te gaan, werden ze zooveel mogelijk bevorderd. Men

meende, dat zoo iets veel meer tot zedelijke verbetering leiden zou en

de uitkomst heeft de verwachting overtroffen. De meeste vrouwelijke

bannelingen vragen als een gunst om naar den Maroni gezonden te wor-

den, i'aar komen ze gewoonlijk tot een huwelijk en door een goed ge-

drag kunnen de gehuwden zich in het bezit van een klein grondgebied

stellen. Opmerking verdient het, dat de beste echtgenooten en moeders

in den regel die vrouwen zijn, die wegens kindermoord veroordeeld wer-

den. Daaruit blijkt, dat zij althans meestal door wanhoop en vertwijfeling

tot die vreeselijke misdaad werden gebracht.

Ten slotte zij opgemerkt, dat landverhuizing van Europa naar Guijana

niet genoeg ontraden kan worden.

1. Sack's AHrdrijkskundif, handboek. V. uldz. 746.
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AUSTRALIË.

ALGEMEEN OVERZICHT.

Wanneer we een wereldkaart voor ons leggen en een blik werpen op

de wereldzee, die Azië van Amerika scheidt, dan kunnen wij tusschen liet

schiereiland van Achter-Indië en de kust van Ecuador den evenaar volgen

over een afstand van 180 lengtegraden, d. i. dus de halve omtrek der

aarde en blijven nog altijd in het gebied van den Grooten Oceaan of

Stille Zuidzee. Intussehen is die verbazende oppervlakte bezaaid met een

tal van gixotere en kleinere eilanden en eilandengroepen.

Dat laatste is niet het geval met dat gedeelte van den oceaan, dat

ten Westen door de Japansche eilanden, ten Oosten door Californië, ten

Noorden door de Aleuten en ten Zuiden door de Hawaï-eilanden begrensd

wordt. Dat gedeelte wijst volstrekt geen eilanden aan.

Ten Zuiden daarvan begint de eilandenvorming en deze strekt zich uit

tot aan de zuidelijke grenzen der koraalformaties. Het oostelijk deel

van dien gordel wordt ingenomen door een ontelbare menigte van kleinere

eilanden, terwijl de grootere in het westelijk deel gevonden worden.

Hier liggen betrekkelijk dicht bij elkander Nieuw- Guinea, Nieuw-Holland,

Tasmania of vaji Diemensland en Nieuw-Zeeland. Deze eilanden slui-

ten zich als 't ware aan bij den IsTederlandsch-Indischen Archipel, welks

oostelijk deel, zooals we reeds vroeger opgemerkt hebben, eigenlijk ge-

rekend moet worden tot Australië te behooren. Vermoedelijk toch waren

voor nog betrekkelijk korten tijd Nieuw-Guinea , de Molukken, Celebes

en de gordel der kleine Soenda-eilanden tot en met Lombok met het

vasteland van Australië verbonden.

Dat de verschillende grootere eilanden, die thans tot Australië be-

hooren, eenmaal een geheel hebben uitgemaakt, is nog heden ten dage met

genoegzame zekerheid aan te toonen. Immers treffen we, ten Noorden van

Kaap York, het noordelykste punt van het schiereiland van Carpentaria,

een rij van hooge rotseilanden aan, die zich tot aan Nieuw-Guinea uit-

strekken, klaarblijkelijk de overblijfsejen van een uitgestrekte bergketen,

die zich eenmaal op het toenmalige vasteland verhief. Trouwens is de

geheele Torres-Straat slechts een zeer onbeduidende inzinking, daar de

diepte nergens grooter is dan negen vademen.
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Evenzoo is de Archipel der Louisaden niets anders dan een overblijfsel van

een bergland, dat eenmaal tot Nieuw-Guinea behoorde. En het ten Zuiden

van Nieuw-Holland gelegen Tasmania of van Diemensland is zeker oor-

spronkelijk niets andei's geweest dan het zuidelijk deel van het vasteland

van Australië, ja het is zelfs, uit een geologisch oogpunt beschouvrd, nog

betrekkelijk korten tijd geleden, dat de zeer ondiepe Bass- straat gevormd

werd.

Zoo is dan Nieuw-HoUand eenmaal veel grooter geweest dan het tegen-

woordig is. Want ook aan de oostzijde strekte het zich vroeger aanmer-

kelijk veel verder uit en kunnen we de oostelijke grenzen van het bar-

rière-rif, die reusachtige koraalformatie, die zich bij de Oostkust aansluit,

als de voormalige grens van het vasteland beschouwen. Dat er in de

latere tijden een aanmerkelijke daling van den bodem plaats gegrepen

heeft, blijkt reeds uit de diepte, waarop in deze streken koraalvormingen

aangetroffen worden. Immers het is bekend, dat de koraaldieren slechts

op betrekkelijk geringe diepte leven kunnen. En wanneer we dan koraal-

eilanden en koraal-rotsen aantreffen, die op een bodem van verscheidene

duizenden voeten rusten, dan blijkt daaruit, dat er een sterke daling van

den bodem moet hebben plaats gehad, sedert deze microscopische werk-

lieden hun reuzenarbeid aanvingen.

En zelfs wanneer we aannemen, dat de oostelijke grenzen van htt

barrière-rif eenmaal de oostelijke grenzen van het vasteland van Australië

hebben gevormd, zelfs dan blijven wij wellicht nog ver beneden de waar-

heid, zelfs dan bestaat nog de mogelijkheid, dat dit continent eenmaal

nog veel grooter was. Immers het blijft zeer twijfelachtig of de twee

groote eilanden Nieuw-Caledonië en Nieuw-Zeeland niet te eeniger tijd met

Nieuw-Holland verbonden zijn geweest.

Zoo vinden we dan in het vijfde werelddeel, dat we beschouwen, een

uitgestrekt gebied, dat langzamerhand is weggezonken en in den loop

der eeuwen in den schoot van den oceaan verdwenen is. Want op nog

veel grooter schaal treedt dit verschijnsel op in den Grooten Oceaan, ten

Oosten van Nieuw- Holland. De eilanden en eilandengroepen toch van

deze wereldzee kunnen we beschouwen, als de hoogere punten van een

voormalig vastland. Daarbij houde men evenwel in het oog, dat die

hoogere punten niets meer dan de eveneens verzwolgen fondamenten vor-

men van de koraal-formaties, die zich in later eeuwen daarop verheven

hebben. Alle atollen toch hebben hun grondslagen op een zeebodem, die

niet alleen weggezonken is, maar nog voortdurend dieper en dieper zinkt.

Gewoonlijk brengt men de verschillende eilanden, waaruit Australië

samengesteld is, terug tot vier groepen. De eerste groep bepaalt zich tot

het vasteland van Australië, Nieuw-Holland en Tasmania ; de tweede groep

draagt den naam van Melanesië en omvat de eilanden, die zich uitstrekken

van Nieuw- Giiinea, in het Westen tot de Vüfi-eilanden, in het Oosten.

Mikronesiè, de derde groep, bestaat uit de minder belangrijke eilanden

der Palao-, Ladronen-, Carolinen-, Marshalls- en Güherts-Archipel. De

vierde groep eindelijk draagt den naam van Polynesië en omvat de

talrijke groepen van eilanden, die gelegen zijn tusschen de Ellice-groep,

in het Westen en de Po))wtoe-, Lage of Gevaarlijke eilanden in het
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Oosten. Hiertoe moeten ook nog gerekend worden Nieuw- Zeeland en de

veel meer noordelijk gelegen Hawaï- of Sandwichs eilanden. De drie

laatstgenoemde groepen te zamen worden dikwijls aangeduid onder den

naam van Oceanie.

Ook kan men een binnen- en buitengordel onderscheiden. Dan verstaat

men onder den eei'stgenoemden de eilanden, die tusschen Nieuw-Guinea en

Nieuw-Zeeland evenwijdig loopen met het vasteland van Australië, terwijl

de buitengordel ten Noord-Oosten en ten Oosten daarvan gelegen is en

zich van de Philippijnsche eilanden tot Amerika uitstrekt.

In tegenstelling met die van den binnengordel zijn de laatstgenoemde eilan-

den alle zeer klein en öf vulkanische verheffingen, met een tal van voorma-

lige kraters, of wel het ziju koraalformaties, zoogenaamde atollen. Deze

hebben gewoonlijk een zeer eigenaardigen vorm. Veelal toch bestaan zy

uit een ring, waarbinnen een waterbekken. Soms is die ring op tal

van plaatsen verbroken en vormen kleine openingen de verbinding tus-

schen de zoo evengenoemde binnenzee en den oceaan.

De reden van dezen zeer eigenaardigen vorm ligt voor de hand. De

kleine koraaldieren toch, die deze atollen in het aanzijn riepen, kunnen

alleen onder zekere omstandigheden leven. Vooreerst zijn ze, zooals we

reeds vroeger opmerkten, aan een bepaalde diepte gebonden en daaren-

boven kunnen zy niet buiten de branding leven. Om de eerstgenoemde

oorzaak zoeken zij de vulkanische ophefBngen van den bodem, die in de

Stille Zuidzee herhaaldelijk voorkomen en hechten daar bij voorkeur hun

kalkachtige woningen op vast. Op eenigen afstand van den top beginnende,

weiken zij daar om henen, terwijl de volgende geslachten op de wonin-

gen der vorige voortbouwen. Dan door aldus een ring om dien onderzee-

schen bergtop te vormen, snijden ze zich zelve de mogelijkheid af om
naar binnen toe voort te bouwen en alleen aan de buitenzijde kan de

koraalring in omvang toenemen. Zoo moet dus als van zelve een binnen-

zee overblijven, die in den regel zeer ondiep is, daar een onderzeesche

bergtop den bodem vormt. En zoo deze diep is, dan is dit een gevolg

van het zinken van den bodem, terwijl de koraaldieren aan hun arbeid

bezig waren. Niet zelden ook gebeurt het daarentegen, dat die grond-

verhefSng boven het zeevlak is opgerezen, in welk geval een vulkanisch

rotsgevaarte zich te midden der lagune — dat is de naam van de binnen-

zee — verheft. Dat bij deze koraaleilanden de binnenzee soms ontbreekt

is licht verklaarbaar. Dat toch moet het geval zijn, wanneer de koraal-

dieren daar beginnen te werken, waar de vulkanische top door de zee

bespeeld wordt.

In die ondiepe binnenzeeën worden slechts zelden visschen aangetroffen

;

daarentegen zijn ze veelal rijk aan schelpdieren en tripong.

Wanneer we Nieuw-Zeeland, van Diemensland en het zuidelijk deel van

Nieuw-Holland uitzonderen, ligt het geheele werelddeel in den heeten
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aardgordel en wel ten Zuiden van den evenaar. Toch is hel klimaat

veel gematigder dan dat der oude wereld, ja men kan zich geen aange-

namer en gezonder klimaat denken.

Wat aangaat de planten- en dierenwereld staat het vast, dat van het

westen naar het oosten het aantal soorten afneemt, zoodat in dat opzicht

het vasteland en de eilanden, die tot den buitensten gordel behooren, een

zeer uiteenloopend karakter hebben. Immers terwijl men op deze eilanden

een aantal boomen aantreft, die vruchten opleveren, welke geschikt zijn

tot voeding van den mensch, welke boomen niet zelden geheele bosschen

vormen, ontbreken van de dierenwereld alle grootere exemplaren en ook

giftige slangen.

Op Nieuw-Guinea vinden we nog een plantenwereld, die door haren

rijkdom aan de naburige eilanden van den Indischen Archipel herinnert.

Dan naar het oosten toe wordt dit al minder en minder. Op Taliiti b. v.

komen nog slechts 500 phanerogames voor, d. i. nog niet de helft, van

die, welke in Noord-Duitschland aangetroffen worden.

Opmerkelijk is het, dat de meeste van Indischen oorsprong zijn en

zich dus verbreid hebben in een richting tegengesteld aan die van de

heerschende stroomen en der passaten.

Op de eilanden van den binnengordel komen ook vele planten voor,

die op het daar tegenover gelegen v--steland evenzeer gevonden worden.

Dat is niet het geval op die van den binnengordel. Een enkele soort,

een groote casuarine is de eenige vertegenwoordigster van de flora van

Nieuw-Holland. Deze boom wordt door de inboorlingen als een treur-

boom op de graven hunner afgestorvenen geplant.

Onder de boomen, die voedingsmiddelen leveren, noemen we in de eerste

plaats de kokospalm. Vooral op de Pomotoe-eilanden is deze boom van het

hoogste belang, daar het niet zelden de eenige soort is, die er aangetroffen

wordt. Op Tahiti daarentegen voeden de bewoners zich gedurende negen maan-

den van de twaalf met de vruchten van den broodboom. Drie dier boomen

zijn voldoende om een mensch in het leven te houden. Nog noemen we

yams en bataten en vooral op de Sandwicbs- eilanden de bananen. Aller-

belangrijkst zijn nog de papiermoerbeziënboom, welker bast gebruikt wordt

voor de vervaardiging van kleedingstoffen en het Nieuw-Zeelandsche vlas.

Daarentegen is de sandelhoutboom op de Sandwichs-eilanden bijna geheel

uitgeroeid.

Het vasteland van Australië herinnert er in zijn flora en fauna steeds

aan, dat er geen enkel deel der aarde is, dat met zooveel recht den naam

van oude wereld dragen kan. Hier toch treft men planten en dieren aan,

die elders alleen als fossielen voorkomen, als de kangoeroe, het vogelbek-

dier en andere, terwijl men ook de schaduwlooze wouden, waarover straks

nader, te vergeefs in andere werelddeelen zoeken zou.

De bewoners van Australië en Oceanië vervallen in drie groepen
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Maleiers, Papoea's en Austraal-negers of Australiërs. De laatsten zijn de

inboorlingen van het vasteland van Australië en van Tasmania, op welk

laatste eiland ze evenwel voor weinige jaren uitgestorven zijn.

Dat er een ethni^ch verschil bestaat tusschen de bewoners van de

eilanden van Australië en die van het vasteland, daarover is men het

tameliik wel eens. Die van het vasteland komen verreweg het meest

overeen met de zwarte inboorlingen der noordelijke eilandengroepen, doch

niet voldoende oin ze met hen, onder den naam van Austraal-negers of

Negritto's, tot één volkerengroep te brengen.

Zooveel is zeker, dat die Austraalnegers op een zeer lagen trap van

ontwikkeling staan. Zij onderscheiden zich van de dieren door weinig

meer dan door hun menschelijke gestalte en hun taal.

De Papoea's bewonen Nieuw- Guinea en de daarbij gelegen eilanden tot

en met de Viti-groep, dus dat gedeelte van het werelddeel, dat met

den naam van Melanesië aangeduid wordt. Want evenmin als men den

Papoea en Austraal-neger tot een groep kan brengen, al ware het maar

alleen om het verschil in de taal, evenmin bestaat er gr(:.nd voor om de

Melanesiërs als een afzonderlijke volkstam van de Papoea's te scheiden.

Intusschen bepaalt zich het zwarte, kroesharige Papoea-type niet tot

de genoemde eilanden, maar door geheel Polynesië en Micronesië henen

treft men sporen aan van een oorspronkelijke, zwarte bevolking. Vooral

in Polynesië vindt men op nagenoeg alle eilanden individuen, die door

hun donkere gelaatskleur en kroes haar de Papoea's zeer na blijken te

staan.

De lichtst gekleurde inboorlingen van Australië zijn de Maleiers, en de

aan hen verwante stammen, die op sommige eilanden, zooals op Tahiti en

den Marquesas Archipel, wat blankheid van huid en schoonheid der vrou-

wen aangaat, voor geen Europeanen onderdoen.

Doch al deze stammen nemen, sedert zij in aanraking zijn gekomen met

de Europeanen, zeer snel in aantal af. Nergens ziet men het verdwijnen

der natuurvolken zoo spoedig plaats grijpen als op de eilanden van de

Stille Zuidzee.

HET VASTELAND VAN AUSTRALIË,

Tot voor twintig jareü behoorde het vasteland van Australië en vooral

met de westelijke helft was dat het geval, tot de minst bekende gedeelten

der aarde. In den laatsten tijd echter gelukte het aan eenige onvermoeide
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reizigers om ook dit gebied te doorvorschen, zoodat we vrij wel op de

hoogte zijn van de natuur van het geheele land.

Nieuw-Holland is het kleinste van alle werelddeelen. Evenwel doet het

voor Europa niet veel in uitgestrektheid onder, daar- het een oppervlakte

beslaat van ruim 7620000 km.

Het is een vrij plompe landmassa, met slechts weinig geledingen, aan

de westzijde door den Indischen-, aan de oostzijde door den Atlantischen

Oceaan bespoeld. In het nooi'den wordt het door de 150 km. breede

Torres-straat gescheiden van Nieuw-Guinea ; in het zuiden door de druk

bevaren, doch altijd zeer gevaarlijke Bass- straat van Van Diemensland.

Behalve de diep in het land indringende golf van Carpentaria, tusschen

de schiereilanden York en Arnhemsland, in het noorden en de vlakke

Australische Golf, in het zuiden, heeft het vasteland geen inhammen van

eenige beteekenis.

De gesteldheid der kusten is zeer verschillend. Tusschen Kaap York

en Kaap Sandy wordt de oostkust begrensd door het zoogenaamde Barriere-

Rif, een breeden gordel van koraal, waarin hier en daar nauwe kanalen

worden gevonden, die toegang verleenen tot het smalle en kalme vaarwa-

ter, dat tusschen de kust en het rif overblijft. Dan ook dit is zeer ge-

vaarlijk, wegens de talrijke ondiepten en klippen. Daarentegen is deze

goed besproeide en boschrijke kust ruimschoots van bruikbare havens

voorzien.

Die havenvorming blijft ook meer naar het zuiden toe voortgaan, op

de steile kust, die zich uitstrekt tusschen de kapen Sandy cn Otway.

En ook Tasmania verkeert in dat opzicht in zeer gunstige omstandig-

heden. Van daar dan ook, dat reeds sedert het begin van deze eeuw

de Bass-straat oen verzamelplaats voor walvischvaarders geworden is en

dat te meer, dewijl langs de kusten ongelooflijk veel robben en zee-olifanten

aangetroffen worden.

Van kaap Otway tot kaap Leeuwin is de kust wel is waar steil
,

doch, met uitzondering van de Spencer-Golf en de Vincent-Golf, zonder

havens en zonder eenige beschutting.

Op de westkust bezit alleen het zuidelijk deel eenige goede havens,

wat dan ook aanleiding gegeven heeft tot het stichten van de kolonie

West-Australië, maar meer naar het noorden wordt de kust vlak en

zandig en dit blijft zoo tot op den 140*'«" lengtegraad. Hier echter wordt

de toestand geheel anders. De sterk gescheurde kust wordt rijk aan havens,

die door de daarvoor liggende rotsen en klippen meer beschut dan bena-

deeld worden. De beste van al die havens is Port-Darwin, tegenover het

eiland Melville en hier werd dan ook in den laatsten tijd eene kolonie

gesticht.

De moerassige kusten van de Carpentaria- Golf, die met dichte mangrove-

bosschen zijn bedekt, zijn nagenoeg te eenenmale ongenaakbaar, zoowel van

de zeezijde als van uit het binnenland.

Ook de Torres-straat, die eerst in 1606 door den Spanjaard de Torres

ontdekt en in 1770 door Cook bevaren werd, legt aan de scheepvaart de

grootste hinderpalen in den weg, ten gevolge van de vele koraalrotsen,

zandbanken en kleine eilanden, die er in liggen. Toch behoudt deze
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doortocht een hooge belangrijkheid als verbindingsweg tusschen Indië en

Australië.
'

De verticale vorm van Nieuw-Holland beantwoordt aan den horizontalen,

in zooverre als ook deze uiterst eenvoudig is. Over het algemeen stijgt

het land van het zuiden naar het noorden en van het westen naar

het oosten.

Alleen in de . oostelijke deelen verheffen zich hoogere gebergten. Deze

bestaan uit verschillende ketenen, die evenwijdig met de kust loopen en

zich uitstrekken van de Bass-straat tot aan het vlakke schiereiland York.

Is alzoo de verheffing van Nieuw-Holland aan de oostzijde het grootst,

ook in het westen ontbreken de hoogvlakten met steile hellingen niet.

Wat het binnenland aangaat, vermoedde men reeds sedert lang, dat dit

een groote inzinking vormde, welker laagste punt gevonden zou worden in

het verlengde van de Spencer-Golf, in de meren Torrens en Eyre^ die

op een hoogte van 21— 34 M. boven den zeespiegel liggen. Dat vermoeden

is in zooverre bewaarheid geworden, als het in werkelijkheid gebleken is,

dat het laagland over het algemeen de typische vorm van het binnenland is.

De bergstelsels van Australië vormen geen samenhangend geheel, doch

zijn door diepe inzinkingen, als 't ware vertakkingen van het laagland,

van elkander gescheiden. En die inzinkingen zijn zoo diep, dat wanneer

de zeespiegel slechts 100 M. steeg, het geheele vasteland vermoedelijk

verdeeld zou worden in een tal van grootere en kleinere eilanden.

Die berglanden vormen in den regel heuvelachtige hoogvlakten. Ze zijn

veelal bedekt met wouden, welker boomen evenwel geen schaduw geven,

daar de bladeren niet horizontaal, maar verticaal met de takken verbon-

den zijn en derhalve hun scherpe kanten aan de zon toekeeren. Ook vindt

men in de bosschen geen struikgewas, doch daarentegen is de bodem ge-

heel en al met gras begroeid, wat de uitoefening van de veeteelt natuur-

lijk zeer in de hand werkt.

De rivierdalen, die deze berglanden doorsnijden, hebben gewoonlijk een

zeer vruchtbaren bodem en zijn derhalve uitmuntend geschikt voor den

landbouw. Intusschen is het voor bebouwing beschikbare land slechts

sporadisch verbreid. Want zelfs niet alle rivierdalen kunnen daarvoor

gebruikt worden. Immers velen der kloven, die door de stroomen in het

bergland uitgegraven zijn en die «ich vooral in de zuidelijke deelen des

lands door een uiterst weelderigen, tropischen plantengroei kenmerken,

zijn zeer diep en steil en uiterst moeilijk te genaken.

Op die hoogvlakten verheffen zich hier en daar rotsgebergten, die veelal

door ketenen verbonden zijn. Die gebergten hebben gewoonlijk steile hellin-

gen, maar op sommige punten loopen ze toch ook weder glooiend af. Van

eigenlijke terraslanden, die wij bij andere bergstelsels meestal aantreffen,

is hier niet veel sprake ; de weinige, die men er vindt, hebben een zeer

geringe uitgestrektheid en zijn daarbij onvolkomen ontwikkeld.

I. H. Gulhe. Lehrbiich der Geographie.
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Opmerkelijk is het, dat die berglanden vooral op de kusten voorkomen

en het binnenland als 't ware omgeven. In Centraal-Australië heeft men
tot dusver slechts een enkele bergketen ontdekt.

Langs de kusten dan onderscheidt men tegenwoordig zes van die berg-

landen. Het gewichtigste daaronder is dat van Yicioria en Nieuw-Zuid-

Wal'es, onder welke namen men bet zuid-oostelijke deel van Nieuw-Hol-

land verstaat.

Het hoogland van Victoria vormt een heuvelachtige hoogvlakte met

een grootendeels zeer vruchtbaren bodem. Daarop verheffen zich twee

van elkaar gescheiden bergketsnen, die beiden in meridiaanrichting loopen

en wel de Grampians in het westen en de Pyreneeën in het oosten,

terwijl de zuidelijke grens gevormd wordt door een rij vulkanische bergen,

wier werkzaamheid wellicht nog niet geheel en al als geëindigd beschouwd

kan worden.

Een breede inzinking scheidt dit bergland in het noorden van Nieuw-

Zuid-Wales, dat slechts een geringe breedte heeft en zich in een richting

van West-Zuid-West naar Oost-Noord-Oost uitstrekt. Tot dit bergland

behoort de keten der Australische Alpen of het Warrayong-gebergte, dat

den hoogsten top van het geheele vasteland torscht, namelijk de Mount

Kosciusko, die zich 2190 M. boven het vlak der zee verheft.

Door boschrijke, doch onvruchtbare hoogvlakten zijn de Australische

Aljjen verbonden met de Blauwe Bergen en met de Liverpool-keten, die

bij uitzondering in een richting van West naar Oost loopt. Ten noorden

van deze keten strekken zich de schoone en vruchtbare Liuerpool-vlctkten

uit. Ten oosten en ten noorden daarvan liggen wederom andere vlakten,

die veel hooger zijn en de vruchtbare weiden van Nieuiv-Engeland vor-

men. Die vlakten strekken zich nagenoeg tot aan de noordelijke grenzen

van het bergland uit.

Tot Nieuw-Engeland behoort ook de Dividing Range, die de westelijke

grens vormt van het dal van de kustrivier Brisbane en naar het noorden

toe afdaalt in het dal van den Burnett. Op de westelijke hellingen van

de Dividing-Kange liggen de schoone en grasrijke vlakten der Canning-

en Darling Downs, die dooi'sneden worden door de naar het binnenland

stroomende Condamine.

Ten noorden van de twee laatstgenoemde rivieren begint het bergland

van Queensland. Ook dit bergland heeft eene zeer geringe breedte, doch

strekt zich, in een noord-westelijke richting tot 17*^ Z. B. uit en wordt

door het benedendal van de Burdekin in twee deelen verdeeld.

Langzamerhand gaat dit bergland over in het nog slechts zeer onvol-

ledig bekende bergland van Noord-Australië, dat zich uitstrekt in het

noordelijke schiereiland , en ten westen van de Golf van Carpentaria.

Het schgnt hoofdzakelijk uit hoogvlakten te bestaan, die naar men zegt

de berglanden op de oostkust nog overtrefi'en zouden in hoogte en zich

door groote vruchtbaarheid en een buitengemeen weelderigen plantengroei

onderscheiden.

Het minst bekend van allen is het bergland van Noord- West-Australië,

het stroomgebied van de Victoria, die in het Queens- Chanel uitloopt.

In het zuiden wordt dit bergland door een betrekkelijk laag gebergte
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gescheiden van de vlakten in het binnenland. Naar het noorden toe

gaat het over in breede terrassen, die weder tal van kleinere ketenen

dragen. Deze terrassen, die door de armen van de Victoria worden be-

sproeid, vormen uitermate vruchtbare vlakten. Aan de oostzijde strek-

ken zich dorre laagvlakten uit.

Het bergland van West-Australië vervalt in twee deelen, die wel is

waar onderling verbonden zijn, doch in hunne samenstelling aanmerkelijk

uiteenloopen. Het noordelijk deel bestaat uit breede, grootendeels zeer

vruchtbare vlakten, waarop zich enkele bergruggen verheffen, die in pa-

rallel-richting loopen en doorsneden worden door de dalen van de Ash-

hurton, de Gascogne en de Boven-Murcliison.

Het zuidelijk deel, dat bij den middenloop van de laatstgenoemde rivier

begint, heeft een geheel andere en een veel ongunstiger vorming. Ook

hier treft men uitgestrekte vlakten aan, doch deze hebben een uiterst

onvruchtbaren bodem, die nagenoeg geen zoet water bevat en met laag

struikgewas begroeid is. Slechts op enkele punten treft men kleine oasen

aan, met boomen, gras en water en die in deze woestenij eene aangename

afwisseling aanbieden. Bergketenen komen hier uiterst zelden voor ; wel

op zich zelf staande bergen. Karakteristiek is de aanwezigheid van

verschillende groote waterbekkens, die echter allen zoutachtig water be-

vatten. Men kan het nauwelijks meren noemen. Veelal toch zijn ze

met een sterk zouthoudend slijk, hoogstens met drabbig water gevuld.

Ongetwijfeld behooren al deze waterbekkens tot een zelfde rivierstelsel,

zij het dan ook, dat dit uiterst " gebrekkig ontwikkeld is. Hier stroomen

O. a. de Zwanen-rivier en de Blackwood. De rivierarmen, die deze poe-

len onderling met elkander in verbinding brengen, zijn nog onbekend.

De westelijke grens van deze hoogvlakten wordt gevormd door een

reeks van bergketenen, waarvan de Darling-Range de voornaamste is.

Het bergland van Zuid-Australië — het kleinste van alle — strekt

zich van de zuidkust, in eene noordelijke richting uit, langs de oostkust

der Vincent- en Spencer-golven. Aan de oostzijde wordt het door laag-

land begrensd, in het noorden door de meren, die tot het Torrens -gebied

behooren. De belangrijkste keten van dit bergland is de Flinders-Range.

. Het binnenland van Nieuw-Holland bestaat grootendeels uit laagvlakten,

die op vele punten, daar waar openingen tusschen de verschillende berg-

ketenen overgebleven zijn, zich tot aan de kusten uitstrekken. De ge-

steldheid van die laagvlakten is over het algemeen in hoogo mate ongunstig,

ze behooren tot de meest schrikwekkende woestenijen der aarde. Deze

zeer eentonige vlakten, die zelden heuvelachtig zijn, doch herhaaldelijk door

op zich zelf staande bergen afgebroken worden, hebben bijna overal een

zandigen bodem van een roode kleur, die op vele punten in meerdere of

mindere mate zouthoudend is. Veelal zijn die vlakten bedekt met kreu-

pelhout en lage planten, met harde en stekelige bladeren, inzonderheid

eucalypten en acacia's. De bewoners van Nieuw-Holland geven daaraan

den naam van scrub.

Die vlakten hebben in den regel een schromelijk gebrek aan water
;

bronnen ontbreken geheel en al. Alleen hevige regenbuien brengen van

tijd tot tijd water aan en verkeeren dan een groot deel van die vlak-



448

ten in een moeras, terwijl zij een ander deel van het jaar steenhard zijn.

Dan het spreekt wel van zelve, dat er tussehen die verschillende

vlakten onderling ook weder een groot verschil bestaat. Bovendien strekt zich

midden in Nieuw-Holland een onafgebroken reeks van hooger gelegen

vlakten en bergruggen uit, die zich in een Centraal-Australisch bergland

vereenigen.

Onder de laagvlakten neemt hot gebied van den Murray en den Dading

in het zuid- oostelijk deel van Nieuw-Holland eene eerste plaats in.
'

In het uitgestrekt stroomgebied van den Murray bezit Nieuw-Holland een

waterstelsel, dat de vergelijking met de meeste stroomgebieden, zoowel van

de oude wereld als van Amerika, doorstaan kan. Evenals bij den Amazone-

stroom strekt zich ook het gebied van den Murray met honderdtallen

van armen en takken ver in de lengte en in de breedte uit en die armen

voeren het water van bijna tegenover elkander gelegen kusten naar den

hoofdstroom toe. Immers alle wateren van Oost- en Zuid-Australië, aan

deze zijde van het kustgebergte, tussehen 26" en 36" Z. B., vloeien daar-

henen. Het geheele stroomgebied strekt zich over dertien lengtegraden uit.

De watermassa, die zich in de sterk kronkelende armen en de kreeken

van dezen stroom verzamelt, is somtijds ongelooflijk groot, soms echter

van zeer weinig beteekenis.

Zooals overal op het vasteland vindt men ook hier in het gebied van

den Murray weder afwisseling genoeg. Dan eens vervolgt de reiziger

dagen lang zijn weg door een waarlijk schoon landschap, dat een golvenden

bodem heeft, dan weder verheffen zich op zich zelf staande bergketenen,

die, wat den indruk aangaat, dien zij maken, zich met de Eui'opeesche

hooggebergten meten kunnen, al doen ze daar ook voor onder in absolute

hoogte. Elders weder zijn het onafzienbare vlakten, zonder een enkele

verheffing en waarop het oog niets te zien krijgt, dan de ontzaglijke

vergrootte beelden van ver verwijderde boomen en struiken, die door de

luchtspiegeling worden weerkaatst.

De rivier zelve heeft, van de hooge oevers gezien, over haar geheele

lengte, een grootsch voorkomen. De oevers toch worden dikwijls gevormd

door steile klippen en rotsen, op welke de wegen zjjn aangelegd en vaak

rakelings langs den kant loopen. Van daaruit kan men vaak aanzien-

lijke gedeelten van het stroomdal ovei'zien. En behalve de rivier, die

zich ook niet altijd tot haar eigenlijke bedding bepaalt, ontwaart men

dan een geheel netwerk van meren en door de natuur gevormde dalen,

veelal met stilstaand water, doch die er het hunno toe bijdragen om aan

het landschap een frisch en rijk voorkomen te geven.

Intusschen zijn die schoone en vruchtbare landschappen in lang geen

regel, maar veel meer uitzonderingen. Het grootste gedeelte toch van

het gebied van den Murray bestaat uit dorre, waterlooze vlakten, in den

regel met dicht struikgewas bedekt. Slechts hier en daar treft men wou-

den aan, die uit lage boomen zijn samengesteld of open jjlaatsen.

Het geheele stroomgebied kan men in twee deelen onderscheiden : het

zuidelijke gebied of dat van den Murray en het noordelijke of dat van

den Darling.

1. H. Beckler. Das Murray- und Darling-Gebiei. F.inc geographische Skizze. 8ö
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De Murray. de meest ontwikkelde van alle Australische riyieren, ontspringt

op den Warragong en na den Goulburn en den Loddon opgenomen te

hebben, verbindt hij zich raet den tweeden bovenarm, de Murnimbi Igee,

die zelf weder de Lachlan opneemt, zoolang deze laatste althans water

heeft.

Een weinig lager neemt de Murray den uit het noorden komenden

Darling op, die eveneens uit de samenvloeiing van twee bovenrivieren

ontstaat en alle wateren opneemt, die afstroomen van de westelijke hel-

lingen der op de oostkust gelegen gebergten.

Behalve deze hoogvlakte van den Murray en den Darling kan men
nog als afzonderlijke vlakten beschouwen : die van het Torrens-meer en den

Benedc.n-Barku, die van het Gairdner-meer, van den Burke, van Carpen-

taria en de westelijke laagvlakte.

De Torrens- vlakte, die zich uitstrekt ten noord -westen van het stroom-

gebied van den Murray, kenmerkt zich vooral door een reeks van meren,

die met elkander in volstrekt geen verband staan. De grootste dier meren

zijn het Torrem- en het Eyre-meer ; deze meren bevatten of in het ge-

heel geen, of zout water en vormen het mondingsgebied van den Cooper,

die in zijn bovenloop den naam vain Barku draagt Het gebied van deze

rivieren is een der dorste en meest schrikwekkende gedeelten van Nieuw-

Holland.

Minder onherbergzaam is de ten zuid-westen van de zoo ovengenoemde

gelegen laagvlakte van het Gairdner-meer. Ook deze bevat weder een

tal van zoutwater-meren, waaronder het zoo ovengenoemde het grootste is.

Weinig bekend is het treurige gebied van den Burke, in het westelijk

deel van Queensland en evenzoo de laagvlakte van Carpentaria.

Beter bekend zijn de woestijnen van het westen en de berichten

daaromtrent bewijzen, dat ook zij tot de onherbergzaamste oorden der aarde

behooren, al zijn ze dan ook herhaaldelijk doorreisd. Midden in deze

woestijnen vei'heffc zich weder een hoogland, waartoe o. a. de Macdonald-

Range behoort en waarop men het groote Amadeus- Zoutmeer aantreft. ^

Zooals we gezien hebben is jSTieuw-HoUand rijk aan stilstaande wateren,

doch onder al de meren zijn er slechts enkele, die in alle tijden van het

jaar water hebben. Soms gebeurt het zelfs, dat niet alleen het water

uit de kleinere bekkens en sti'oombeddingen opdroogt, maar dat deze ook

zelve verdwijnen. Vandaar het verschijnsel, dat de eene reiziger van een

rivier of meer spreekt, waar een volgende niets dan een eindelooze zand-

vlakte aantrof.

Nog in een ander opzicht onderscheiden de meren van Nieuw-HoUand

zich van die van de oude wereld en Amerika en wel daardoor, dat ze

alleen door middel van den neerslag uit den dampkring toevoer van water

1. Peschel. Neue Trobleiiie. S. 102. 103.

III. 29
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ontvangen. Noch stroomen voorzien daarin, noch de vochtigheid van den

bodem. Immers de meeste van die meren vrorden aangetroffen in volko-

men waterlooze woestijnen. Want Australië is — veel meer dan Afrika

het land der woestijnen en steppen bij uitnemendheid.

De oorzaak van dit verschijnsel vindt men in den verticalen vorm van het

werelddeel. Het bergland strekt zich namelijk uit langs de oostkust

,

zoodat de passaatwind eerst daarover heen moet strijken, alvorens hij

het binnenland bereikt en daarbij blijft natuurlijk het grootste gedeelte van

de waterdamp, die deze luchtstroom van uit den Indischen Oceaan mede-

voert, achter. Vandaar dat reeds op betrekkelijk geringen afstand van de

oostkust de steppen een aanvang nemen. De rijke weiden, die op de

westelijke hellingen der gebergten gevonden worden, worden aanhoudend

schraler, om ten slotte in dorre steppen en woestijnen over te gaan.

Nu vernemen we verder uit de reisbeschrijvingen van hen, die het

binnenland doortrokken, dat zij, die natuurlijk naar eenige vochtigheid

smachtten, telkens teleurgesteld werden. Wel hangen er namelijk van

tijd tot tijd zware regenluchten, zoo zelfs, dat men er op zweren zou, dat

zich binnen enkele minuten een regenbui ontlasten moet , doch die regen-

wolken drijven over, zonder ook maar een enkelen druppel losgelaten te

hebben. Ook dit verschijnsel is gemakkelijk te verklaren. De oostelijke

randgebergten toch zijn niet hoog genoeg om aan de luchtstroomen, die

daor den passaat daarover henengevoerd worden, alle waterdamp te ont-

trekken. Zoo worden dus niet onaanzienlijke hoeveelheden waterdamp,

over die bergen henen, naar het binnenland gevoerd en condenseeren zich

in de hoogere, koudere luchtlagen tot wolken. Maar bij de buitengemeen

groote hitte van den bodem en de verwarming, die de lager liggende

luchtmassa's ondergaan, wordt regenvorming onmogelijk en worden de

reeds gevormde regenwolken weder opgelost. Een zeer nadeelig gevolg

van deze omstandigheden is het, dat Nieuw-Holland, behalve in het zuid-

oostelijk deel, alleen weinig beteekenende kustrivieren bezit en dat, of-

schoon het toch eigenlijk een eiland is, zich in het binnenland woestijnen

uitstrekken, die voor de woestijnen van groote vastelanden in uitgebreid-

heid en dorheid niet onderdoen.

Want in werkelijkheid is het stroomgebied van den Murray, den Darling

en den Murrumbidgee, met hunne zijrivieren, in het zuid-oostelijk deel

van het werelddeel, het eenige, dat op dien naam aanspraak maken kan.

Overal elders treft men in het binnenland slechts onbeduidende water-

aderen aan, die 's zomers — of liever in het droge seizoen — verdwijnen.

Zelfs van de grootste blijft dan niets over dan een reeks van poelen.

Daarentegen treden zij in het natte jaargetijde buiten hare oevers en

zetten uitgestrekte landstreken onder water, die 's zomers waterlooze gebie-

den vormen, waarop niet zelden het vee door gebrek aan drinkwater

omkomt.

Wegens de droge en zachte luchtgesteldheid gaat het klimaat van

Nieuw-Holland gewoonlijk voor zeer gezond door, doch ook in dit opzicht

bestaat er tusschen de verschillende deelen een gx-oot onderscheid. Het

noordelijk deel — ongeveer een derde van het vasteland — heeft een

tropisch, het overige een gematigd subtropisch klimaat.
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De tropische regens vallen tot op 19" Z. B. Ten noorden daarvan

regent het alleen gedurende den zomer, d. i. van November tot April.

Wat het zuidelijk deel van Meuw-Holland aangaat, daar komt de tempe-

ratuur tamelijk wel met die van Zuid-Europa ovei-een. Langs de kusten

doet de zee haar gunstigen invloed op het klimaat gevoelen.

Wanneer we thans overgaan tot de beschouwing van de planten- en

dierenwereld van Nieuw-HoUand, dan valt het ons terstond op, dat dit

werelddeel zich in dat opzicht sterk onderscheidt van alle andere deelen

der aarde. Ja, het is alsof wij ons in een andere wereld bevinden, een

wereld, die geheel op zich zelve staat.

Al terstond springt dit in het oog, wanneer men de flora beschouwt,

die zich op de kust van het vasteland ontwikkelt. De plantengroei toch

kenmerkt zich aldaar door een geheel buitengewone eentonigheid in kleur,

wat trouwens een eigenaardig en doorgaand kenmerk is der eucalyptus-

planten. Hare bladeren toch hebben niet, zooals die van onze boomen

en planten, aan de boven- en benedenzijde een verschillende kleur en dit

is voldoende om hier die afwisseling van kleuren onmogelijk te maken,

waardoor onze bosschen zich kenmerken, zelfs dan, wanneer daarin slechts

een enkele boomsoort vertegenwoordigd is.

Van een ander verschijnsel maakten we reeds ter loops melding, name-

lijk van de wijze, waarop de bladeren aan den stengel verbonden zijn.

Veelal toch hebben deze geen horizontale, doch een verticale richting,

zoodat ze hun scherpe zijde naar de zon keeren. Van schaduw kan dus

geen sprake zijn, zoodat dan ook de reizigers, zelfs te midden van de

grootste wouden, aan de volle kracht der tropische zon zijn blootgesteld,

wat te hinderlijker is, daar men in den regel door dicht struikgewas moet

henen dringen. En de eentonigheid van deze plantenwereld wordt nog

vermeerderd door de groote uitgestrektheid, waarover ze zich uitbreidt.

Ook de afwisseling, die elders buiten den tropischen aardgordel, door

het afvallen der bladeren wordt aangebracht, mist men in Nieuw-Holland.

Hier ziet men noch de frissche tinten der in de lente ontluikende jonge

bladeren, noch de verscheidenheid van kleuren, waarmede de herfst onze

bosschen tooit. De boomen van Nieuw-Holland behouden door alle jaar-

getijden henen onveranderlijk de zelfde kleur.

Dan het ontbreekt toch ook weder niet geheel en al aan afwisseling.

Somtijds vindt men , te midden van deze sombere wouden, plaatsen,

waar een meer weelderige plantengroei het oog aangenaam aandoet, berg-

hellingen en dalen, waar het struikgewas verdwijnt, om plaats te maken voor

een weelderig grastapijt, door snelvlietende beken en beekjes doorsneden.

Elders weder houdt het bosch geheel op, om over te gaan in heuvelach-

tige vlakten, waarop enkele op zich zelf staande boomgroepen met veel-

kleurige bloemen wedijveren, om aan het geheel een vriendelijk voorkomen
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te geven. Of wel het woud gaat over in struikgewas, dat met tal van

bloemen is getooid en waaraan de slingerplanten zulk een dichtheid geven,

dat het even ondoordringbaar wordt als de Bi-aziliaansche bosschen.

Over het algemeen is Nieuw-Holland uiterst arm aan plantenvormen.

Brown vond slechts 120 familiën, die teruggebracht kunnen worden tot

11 soorten. Bovendien hebben twee gelijkvormige geslachten — de

eucalyptus en de acacia — zoo zeer de overhand, dat verreweg de meeste

planten daartoe behooren. De bloemen onderscheiden zich in het alge-

meen door een weinig ontwikkelde bloemkroon, door de grootte der helm-

knopjes, door een fraaie kleur en door gemis aan geur. De talrijkste

familiën zijn die der peuldragers (leguminosae) en die der myrte-

achtige (myrtaceae) tot welke laatste de gomboom (eucalyptus) , de

theeboom (melaleuca) , metrasiderus en andere Australische geslachten

behooren. Voorts vindt men er de epaandeceis welke er de plaats der

Zuid-Afrikaansche ericaceeën bekleeden, de proteaceeen, met het geslacht

banksia, de kegeldragers, met de callitris, de castiarina, de araucaria,

enz. Van de palmen vindt men er slechts weinig soorten. ' Intusschen

zijn op de oostkusten de meeste onzer Europeesche cultuurgewassen door

de kolonisten ingevoerd en gedijen er voortreffelijk.

Nog merkwaardiger dan de flora is de fauna van Nieuw-Holland. Dit

vasteland toch heeft niet alleen de plantenwereld behouden uit den ter-

tiairen tijd, toen zijn samenhang met de Oude Wereld verbroken werd,

doch ook zijn dierenwereld is blijven voortbestaan.

Opmerkelijk is al terstond de armoede aan zoogdieren en van de 131

soorten, die men er aantreft, behooren niet minder dan 102 tot de orde

der buideldieren, die in Europa nog in den tertiairen tijd leefden, maar

tegenwoordig geheel en al uitgestorven zijn. Ook in Amerika komt nog

slechts een enkele soort voor en wel de didelphys.

Verder vindt men in Nieuw-Holland noch apen, noch roofdieren, tenzij

men den dingo of Australischen hond als de vertegenwoordiger van de

laatsten beschouwen wil. Dan het is nog zeer twijfelachtig of deze oor-

spronkelijk in dit werelddeel te huis behoort.

Paarden, ezels, schapen en varkens en in de latere tijden ook ka-

meelen zijn door de Em-opeanen ingevoerd.

Zoo blijkt het ook uit zijn fauna, dat Nieuw-Holland het oudste vaste-

land der aarde is, dat in de dierenwereld nog de typen uit den voor-

tgd bewaard heeft.

Maar vooral niet jonger dan Nieuw-Holland is Tasmania of van Die-

mensland. De plantenwereld van dit eiland onderscheidt zich niet noe-

menswaardig van die van het vasteland, maar zoowel uit zijn landvogels

en zoetwatervisschen, als uit zijn zoogdieren blijkt het, dat dit eiland

1. Leerboek der Aanirijkskuiule, uiig. door dc Maatschappij lol N. v. 't A.
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reeds van Nieuw-Holland gescheiden moet zijn, in den tijd toen het laatste

nog met de Oude Wereld verbonden was. '

Dit eiland heeft ongeveer den vorm van een gelijkzijdigen driehoek

met steile kusten, die een aantal veilige havens aanbieden. Het is een

enkele, reusachtig groote hoogvlakte, waarboven woeste gebei-gten zich

verheffen tot eene hoogte van 1600 a 1700 M. Dan de vlakte is hier

toch overheerschend,

Niet minder eigenaardig dan de fauna en flora van Nieuw-Holland is

zijn bevolking. De oorspronkelijke bewoners toch, de zoogenaamde black-

felloivs staan onder al hun natuurgenooten op een van de laagste trappen

van ontwikkeling en gaan hun geheelen ondergang met rassche schreden

te genioet. Ja hun aantal is tegenwoordig nauwelijks meer noemenswaardig.

Zij zijn daarenboven verdeeld in een menigte stammen, die even scherp

onderscheiden zijn van den kroesharigen, donkeren Papoea als van den olijf-

kleurigen Malaio Polynesiër en op zich zeiven een ras vormen.

Over het algemeen bereikt de Australiër de gemiddelde grootte van

den Europeaan niet en ook in lichamelijke ontwikkeling en spierkracht

blijft hg bij dezen ver ten achter.

Zijn armen en beenen zijn dun en onbegrijpelijk mager, terwijl de

buik daarentegen een kolossalen omvang heeft. Overigens is zijn lichaams-

bouw fijn, ja men kan zelfs zeggen sierlijk. Opmerkelijk is het, dat ook

bij hun, evenals bij andere zwarte rassen, de kuiten te eenenmale ont-

breken. De schedelvorm is bij de mannen schooner dan bij de vrouwen,

doch bij allen is de schedel buitengemeen smal en langwerpig. Zij hebben

zeer hooge wangbeenderen, het voorhoofd steekt sterk vooruit boven de

oogen, om vervolgens snel naar achteren te wijken. De neus is van boven

zeer smal, wat tengevolge heeft, dat de oogen dicht bij elkander staan.

Naar onderen toe loopt ze breed uit en is vrij plat. De ooren zijn een

weinig naar voren gebogen, de mond is groot en niet schoon gevormd.

Daarentegen hebben zij een zeer fraai en spierwit gebit. Evenals de

bovenlip in den regel over de onderlip henen hangt, worden de onderste

tanden gedeeltelijk door de bovenste bedekt. De kakebeenen zijn ingedrukt

en de kleine kin wijkt naar achteren. Zij hebben een koffiekleurige, zelden

een zwarte huidskleur en dik haar. En niet alleen, dat de haargroei op

het hoofd sterk ontwikkeld is, maar over het geheele lichaam henen zijn

ze met haar begroeid. Ook hebben de mannen gewoonlijk een fraaie,

volle baard. Het hoofdhaar is pikzwart en een weinig kroes, maar niet

wollig. Zooals dat bij vele donkere rassen het geval is, geeft de uitwase-

ming der huid hun een zeer scherpe en onaangename geur, onaangenaam

vooral voor de reukorganen van beschaafde volken en deze wordt nog

verhoogd, doordien ze de gewoonte hebben zich in te smeren met vet,

1. Pescliel. Neue Probleuie, S. 56. 57.
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dat van visschen afkomstig is. Hun levensduur is zelden langer dan vijf-

tig jaren.

Wat den intellectueelen aanleg van deze menschen aangaat, staat deze

zeker vrij wat hoogev dan die van de meest ontwikkelde dieren, doch in

vergelijking van nagenoeg alle andere menschenrassen slaan ze een vrij

droevig figuur.

In zaken van het dagelijksch leven bewijst de Australiër een zekere han-

digheid te bezitten. Zoowel zijn wapenen als zijn huisraad en gereed-

schappen zijn wel primitief maar tevens zeer doelmatig en de eersten weet

hij op de jacht uitstekend te hanteeren. Wanneer het er op aankomt

het wild op te sporen en te vervolgen, dan heeft hij zijns gelijke niet.

Hij is inderdaad een voortrefl'elijk jager en veehoeder en ook een goed

werkman, mits hem alles wat hij doen moet maar aanhoudend wordt

gezegd. Voor enkele dingen toont hij bepaald veel aanleg. Zoo schijnt

het hem, om iets te noemen, zeer gemakkelijk te vallen om vreemde talen

te leeren spreken, iets wat trouwens wel te verwachten is bij zijn zucht

om alles, wat hij van een vreemde ziet, na te apen. Ook voor schilder-

kunst en muziek toont hij een tamelijk goeden aanleg te bezitten.

Overigens is het leven van den Australiër gewoonlijk verdeeld tusschen

eten, slapen, honger lijden en jagen. Aan het zorgen voor den dag van

morgen denkt hij zelfs niet.

De meeste oorspronkelijke bewoners dragen volstrekt geen kleederen,

tenzij hoogstens in het natte jaargetijde, wanneer ze de huid van een

kangoeroe om zich henen slaan. Dat is ook het geval in de meer zui-

delijk gelegen deelen van het vasteland , waar het klimaat natuurlijk

minder warm is. Opmerkelijk is het, dat men bij deze menschen volstrekt

geen gevoel van schaamte ontwaren kan.

Zooals dat met meer wilde volken het geval is, draagt de Australiër

vooral nauwkeurig zorg voor de versiering van zijn hoofd. Het met

groote zorgvuldigheid opgemaakte haar is in den regel getooid met tanden,

vischgraten of vogelvederen, die er tusschen door gevlochten worden. Ja

de staart van het een of ander dier — vooral van den dingo — wordt

er wel eens voor gebruikt.

Bij alle Australische stammen komt de gewoonte voor om de huid te

kerven en te beschilderen. Het eerste geschiedt met een zekere plechtig-

heid en met toepassing van een tal van cei'emoniën. Het heeft plaats

wanneer de patiënt volwassen is en bestaat daarin, dat de huid op de

schouders, de borst, den bovenarm en somtijds ook de lenden met scherpe

schelpen diep ingesneden wordt. De insnijdingen worden zoo lang mo-

gelijk opengehouden, zoodat ze eindelijk genezende, groote en breede lid-

teekens achterlaten. In den regel zijn de mannen met veel meer strepen

getooid dan de vrouwen, welke laatste zich veelal tevreden stellen met

eenige strepen boven op de borst en op den rug.

Ook het beschilderen van de huid komt veelvuldig voor en evenzoo

vindt men onder deze stammen de gewoonte der besnijdenis en die om

de vingers te verminken of de tanden af te veilen.

De woningen der Australiërs zijn geheel en al in overeenstemming met

het zeer lage standpunt van ontwikkeling, waarop zij staan. In vele
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landstreken in het oostelijke deel van het werelddeel vindt men ware

troglodjten. Elk gezin vormt zich een legerplaats in het woud of zoekt

daarvoor een hollen boom op.

Het voedsel, dat zij gebruiken, bestaat uit alles, wat maar eenigszins

eetbaar is. Afkeer voor sommige dingen, die bij den beschaafden mensch

bepaald walging wekken, voelen zij volstrekt niet. Met den meesten smaak

nuttigen zij ratten, vledermuizen, hagedissen, slangen, kikvorschen, ja zelfs

aasetende vogels en de walgelijkste wormen en rupsen. Intusschen wor-

den die spijzen nooit rauw gegeten, maar alles wordt vooraf boven het

vuur geroosterd.

Niet minder eenvoudig dan de woningen van den Australiër zijn zijn

wapenen en zijn huisraad. Wat het laatstgenoemde aangaat, dit bepaalt

zich tot die voorwerpen, die gebruikt worden om hout te hakken en den

grond om te werken, het vleesch te snijden en de weinige zaden en

bollen te bewaren, die hij in den winter overhoudt. Dat zijn dan zeer

primitieve bijlen en messen, van steen, kwarts of beenderen, die aan

houten stelen bevestigd zijn en zakken of korven, die van riet of van

boomschors vervaardigd worden.

Als wapenen gebruiken zij speren, knodsen en werpstokken, terwijl ze

zich van schilden als verdedigingsmiddelen bedienen. De zoo evengenoemde

werpstok is een hoogst eigenaardig wapen, dat den naam draagt van

bumerang. Het bestaat uit een hard stuk hout van 0.6— 1 M. lengte,

dat een weinig boogvormig gebogen en glad gepolijst is. Wanneer het

door een geoefende hand geworpen wordt, dan beschrijft het in de lucht

een grooten boog en komt weer aan het punt van uitgang terug. In-

tusschen beweert men, dat de inboorlingen zelve nog maar weinig slag

hebben om dit wapen te hanteeren en dat ze in dat opzicht bepaald van

hun voorvaderen verbasterd zijn.

Het leven van den Australiër beweegt zich grootendeels binnen den

kring van zijne familie, die op de meest primitieve grondslagen berust.

Het huwelijk heeft plaats zonder eenige ceremoniën en de man neemt

zooveel vrouwen als hij onderhouden kan. Daar echter de levensmiddelen

in den regel niet zoo bizonder overvloedig zijn, kan het aantal vrouwen

ook niet zoo heel groot wezen en zelden is het dan ook meer dan twee

of drie. Bij het huwelijk wordt vooral gelet op het aanzien van den

maa, dat gedeeltelijk van zijn meerderen of minderen rijkdom, gedeeltelijk

van zijn vroeger verrichte daden afhangt. Vandaar dat het zeer dikwijls

gebeurt, dat mannen van. reeds gevorderden leeftijd met de jongste en

schoonste meisjes gaan strijken, terwijl jongelieden zich met de minder

door de natuur bedeelde te vreden moeten stellen. Na het huwelijk

wordt het meisje onder de vrouwen opgenomen. Daarbij bestaat een zeer

zonderling en voor de betrokken persoon pijnlijk gebruik, dit namelijk,

dat haar door een andere gehuwde vrouw een stukje van de pink der

linkerhand afgebeten wordt. Naar men zegt behoort de huwelijkstrouw

onder de deugden der Australische vrouwen.

Sterfgevallen, vooral die van jonge, krachtige menschen worden aan

toovenarij toegeschreven. Zonderling is bij sommige stammen de wijze,

waarop men de docden en inzonderheid de overleden krijgslieden behan-
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delt. Indien een ouder lid van den zelfden stam het lijk van den over-

ledene voor het eerst ziet, bewijst hij er volstrekt geen eer aan, maar

overlaadt het integendeel met verwijtingen. Hij scheldt den overledene

uit, omdat hij gestorven is, terwijl de stam zulk een behoefte had aan

dappere en ervaren lieden. Hij verwijt hem, dat hij wijzer had moeten

zijn en niet sterven, daar er toch voedsel genoeg in het land was. Nadat

hij dan eenigen tijd het lijk heeft aangestaard, werpt hij er met zijn speer

of knods naar, tegelijkertijd uitroepende : »Waarom zijt gij gestorven ?

ïfeem dit voor uw sterven!"

.
Toch worden de lijken zorgvuldig behandeld. Wanneer een jong

krijgsman sterft, dan wordt er een tamelijk hoog plat gebouwd, waarop

men het lijk plaatst in een zittende houding, met het gelaat naar het

oosten. De beenen worden gekruist en de armen, door middel van stok-

ken, waaraan men ze vastbindt, uitgestrekt gehouden. Het hoofd wordt

kaal geschoren en araaen en beenen beschilderd met roode, witte en gele

strepen, terwijl de wapenen van den overledene dwars over zijn schoot

worden gelegd.

Wanneer het lijk aldus geplaatst is, worden onder het plat vuren

aangelegd en minstens tien dagen, dikwijls echter langer, brandende

gehouden. Gedurende al dien tijd blijven de vrienden en rouwdragers

bij het lijk en mogen volstrekt niet spreken. Schildwachten, die zorgen

moeten, dat de vuren niet uitgaan, wisselen elkander op gezette tyden

af. Daarna blijft het lijk gedurende eenige weken aldus zitten. Dan neemt

men het weg en begraaft het, met uitzondering van den schedel, waarvan

men een drinkvat maakt voor den naasten bloedverwant.

Overigens verschillen die begrafenisplechtigheden ook hier weder bij de

verschillende stammen onderling. Somtijds worden de lijken verbrand,

elders weder in rotsholen of graven geborgen of wel de kist, die het

lijk bevat, wordt tusschen de takken der boomen geplaatst.

AUerwreedaardigst is de gewoonte ten opzichte van zuigelingen, die hun

moeder door den dood verliezen. Bij vele stammen toch wordt het lijk

verbrand en het arme, kleine schepsel tegelijk met de asch der moeder

begraven. Naar het oordeel der Australiërs is dit evenwel volstrekt niet

wreed. Zij beweren, dat het beter is het kind spoedig te doen sterven,

dan van honger en ellende langzaam te doen omkomen.

Ook hier wordt de naam van den overledene niet meer genoemd.

Deze regel wordt zoo stipt opgevolgd, dat indien een ander lid van den

stam toevallig den zelfden naam draagt, hij onmiddellijk een anderen moet

aannemen, waarbij hij voortaan genoemd wordt. '

Het schijnt, dat het gebruik van menschenvleesch in den oorlog niets

ongewoons is. Daarbij ligt het zelfde denkbeeld ten grondslag, dat we ook

elders hebben aangetroffen, dit namelijk, dat de kracht en moed van den

verslagen vijand wordt overgenomen door hem, die zgn vleesch of vet

nuttigt. Ook de toovenaars zouden hun geheimzinnige kracht vooral aan

het gebruik van menschenvleesch te danken hebben.

Nog beweert men, dat bij sommige stammen de lijken van afgestorvenen

1. J. G. Wood. 1'e onbeschaafde volken. BewcrKl door G. W. Rissik. llolleidaiii. Deel II.

BiJz. 92-94.
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gevild worden, dat het vleesch vervolgens wordt gegeten en de huid

bewaard blijft. Dat zou niets anders zijn dan een uitvloeisel van een

zeker zeer zonderlinge piëteit.

Tot de meest geliefkoosde uitspanningen der Australiërs behoort ook

dansen en vooral zijn zij verzot op een krijgsdans, die den naam draagt

van y>korroporri" . Evenals bij de Afrikaansche negerstammen wordt ook

deze dans bij voorkeur bij het maanlicht en om een brandend vuur uit-

gevoerd.

Wat aangaat de godsdienst der Australiërs, deze heeft uiterst weinig

te beteekenen en bepaalt zich tot enkele vage denkbeelden. Zij schijnen

booze geesten te vereeren, die zij veréénzelvigen met de zielen der afge-

storvenen, wat in elk geval bewijst, dat zij een flauw bewustzijn hebben

van het voortbestaan der ziel na den dood. Allerzonderlingst is een

geloofsbegrip, dat vrij algemeen onder de Australiërs verbreid is, sedert

ze in kennis zijn gekomen met de blanken, Zij zien namelijk in de

blanken de incarnaties van de zielen hunner afgestorvenen en gelooven,

dat zij na hun dood, als blanken op aarde terug zullen komen. Dan, zoo-

als we reeds zeiden, al die denkbeelden zijn uiterst vaag en onbestemd

en hebben zelfs niet tot de ruwste godsvereering geleid. Men heeft dan

ook tot dusverre geen enkel afgodsbeeld bij de Australische stammen gevonden.

Onder deze omstandigheden spreekt het van zelve, dat er ook geen

sprake kan zijn van priesters. Hun plaats wordt tot op zekere hoogte

ingenomen door de toovenaars, die bekend zijn met de middelen om booze

geesten te bezweren en daardoor rampen en tegenspoeden af te keeren.

Zij treden dus ook als artsen op, daar ziekten in den regel als een gevolg-

van betoovering worden beschouwd.

Die toovenaars zijn de eenige personen, die bij de groote menigte hoog

aangeschreven staan. Wel is waar treft men soms stamhoofden aan, wier

gezag zich over eenige familiën uitstrekt, doch hun macht is slechts voor-

bpgaand en in elk geval zeer beperkt. Een individu geniet alleen dan

een zeker ontzag, wanneer hij de middelen bezit en weet te gebruiken,

om zich bij meerderen bevreesd te maken.

En wat van de leden van een familie of van een enkelen stam geldt,

geldt ook voor de verschillende stammen onderling. Streng genomen is

elke stam volkomen vrij en zal nimmer het gezag van een anderen stam

erkennen. Dat neemt echter niet weg, dat er stammen zijn, die, 't zij

door de dapperheid hunner leden, 't zij door de buitengewone kracht

hunner toovenaars, zeer gevreesd zijn en daarom met een zeker ontzag

door andere stammen worden aangezien en behandeld.

Wat de taal der Australiërs aangaat, deze biedt een ontzaglijke ver-

scheidenheid van dialecten aan, wat een gevolg is van de verdeeling in

een onbegrijpelijk groot aantal stammen, waaronder er vele zijn, die slechts

uit enkele weinige familiën bestaan.

Dan in weerwil van die groote verscheidenheid schijnen toch al die

dialecten aan elkander verwant te zijn. Zij hebben met geen enkele andere

taal, noch uit de oude, noch uit de nieuwe wereld, eenige overeenkomst,

maar staan als een afzonderlijke groep geheel op zich zelve.

De Australische talen zijn meerlettergrepig en daar de klemtoon steeds
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op de voorlaatste lettergreep valt, klinken zij niet onaangenaam. Ook
wat haar innerlijk wezen aangaat, zijn ze tamelijk ontwikkeld en zeer rijk

aan uitdrukkingen voor zinnelijke aanschouwingen. Daarentegen ontbreken

de uitdrukkingen voor begrippen en afgetrokken denkbeelden nagenoeg

geheel en al. Ze zijn volkomen toereikend voor de geringe intellectueele

behoeften der Australiërs, wier denken steeds beperkt blijft tot den engen

kring van het dagelijksch leven. Opmerkelijk is ook de omstandigheid, dat

de Australiërs, zooals uit hunne taal blijkt, geen begrip hebben van tellen.

De meeste stammen tellen niet verder dan tot di'ie, andere tot vijf.

De intellectueele voortbrengselen van deze stammen zijn, zooals wel van

zelve spreekt, uiterst gering. Hun liederen bestaan uit korte gedachten, op-

wellingen van het oogenblik, maar zonder innerlijke samenhang. Van

fabels of volkssproken, die bij Hottentotten en Negers zoo talrijk zijn, is

bij de Australiërs zelfs geen spoor voorhanden. '

DE BRITSCHE KOLONIËN IN NIEUf-HOLLAND.

Ofschoon het vasteland van Australië het eerst door Nederlanders,

Franschen en Spanjaarden werd bezocht en de Engelschen eerst later

verschenen, hebben toch de laatsten het geheel en al in bezit genomen

en beschouwen zich zelve als de wettige beheerschers van geheel Nieuw-

Holland.

De boven beschreven gesteldheid van den bodem maakt het gemakkelijk

verklaarbaar, dat Nieuw-Holland in den beginne niet uitlokte tot land-

verhuizing en kolonisatie. Daar kwam nog bij, dat de eerste ontdekkers

allen op de noordelijke en westelijke kvisten landden. Eerst Cook naderde

Nieuw-Holland van uit het oosten en was niet weinig verwonderd een

schoon land met een weelderigen plantengroei te vinden. Toch duurde

het nog langen tijd alvorens Engeland er toe overging aldaar een straf-

kolonie te vestigen. De afstammelingen van de misdadigers, die daarheen

gebracht waren, legden den grondslag voor de welvaart en rijkdom der

tegenwoordige volksplantingen, waartoe veel bijdroeg, dat de herders door

langdurige droogte genoodzaakt werden met hunne kudden de bergen over

te trekken en zij aan de andere zijde van het gebergte uitstekende weiden

voor hun vee vonden.

1. Frieclricli Miiller. All jjenniiie IClhiiograpliie. S. 172— 188.
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Maar vooral namen die stichtingen een hooge vlucht toen in 1851 goud

ontdekt werd. Het ging hier evenals het in Californië gegaan is. De

ontdekking van dat metaal werd het begin van een nieuw tijdperk in de

geschiedenis van Nieuw -Holland. Wel zijn die goudlagen van achteren

gebleken veel minder rijk te zijn dan men oorspronkelijk vermoedde, wel

vond menigeen, die zich daarheen begeven had, in de hoop van spoedig

groote schatten te verzamelen, zich bitter teleurgesteld, maar juist dat

werkte misschien nog meer mede om de Nieuw-Hollandscbe volksplantin-

gen tot duurzamen bloei te brengen. De teleurgestelde goudzoekers toch,

verplicht om in hun bestaan te voorzien, begonnen zich toe te leggen op

landbouw en veeteelt, op handel en nijverheid. Sedert dien tijd is ook

het binnenland van Nieuw-Holland meer bekend geworden.

Geheel Nieuw-Holland is dan verdeeld in eenige koloniën. In de meeste

daarvan is echter alleen het kustgebied bewoond, terwijl het binnenland

geheel woest en slechts ten deele bekend is. Wanneer men het vasteland

van het oosten naar het westen in drie nagenoeg even groote deelen

verdeelt, dan wordt het meest oostelijke dier deelen ingenomen door de

gewichtigste nederzettingen
,

Victoria, Nieuw-Zuid- Wales en Queensland.

Het westelijke deel omvat slechts een enkele volkplanting, die voor de

zoo even genoemde in belangrijkheid ver onder doet, namelijk West-

Australié, In het middelste gedeelte ligt ook slechts een kolonie en

wel het bloeiende Zuid-Anstralië, dat ten noorden begrensd wordt door den
24sien zuider-breedtegraad. Wat ten noorden daarvan gelegen is, omvat

de kust van Centraal-Australië en is niet gekoloniseerd. Tot op 15°

Z. B. draagt het den naam van Alexandra-land en ten noorden daarvan

heet het Noord-Australië. Door dat middelste gedeelte van Nieuw-Holland

is de telegraaüinie aangelegd, die Adelaïde, de hoofdstad van Zuid-Australië

in verbinding brengt met Port-Darwin, op de noordkust. Om deze tele-

graafkabel aan te leggen, moesten ontzettende bezwaren overwonnen wor-

den. Die aanleg toch moest geschieden door een gebied, dat nagenoeg,

onbewoond was en voor zooverre er nog enkele menschen gevonden wer-

den, schuwden deze de Europeanen en hunne beschaving. Ook voedings-

middelen ontbraken hier te eenenmale, terwijl dan eens hevige stortre-

gens den voortgang van het werk belemmerden, dan weder langdurige

droogte de werklieden afmatte.

Het eiland Tasmania vormt een kolonie op zich zelve.

Al deze koloniën bezitten een zelfstandig bestuur. Ze staan onder

gouverneurs, die door het moederland worden benoemd en die belast zijn

met het uitvoerend gezag. Hun ter zyde staat een parlement, dat door

de ingezetenen wordt gekozen, zoodat de Nieuw-Hollandsche koloniën te-

genover het moederland ongeveer in de zelfde verhouding staan, als dat

bet geval is met Canada. Zelfs onderhoudt Engeland in die koloniën geen
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leger, maar laat het aan haar over, om zelve voor hare verdediging te

zorgen en zij voorzien daarin door vrijwilligerskorpsen van betrekkelijk

geringe sterkte.

De financiëele toestand dier koloniën is buitengemeen bevredigend, daar

de uitgaven ver overtroffen worden door de inkomsten.

Er bestaat, zooals trouwens wel van zelve spreekt, volkomen vrijheid

van godsdienst. Intusschen hebben de Protestanten verre de overhand.

In tegenstelling van Noord-Amerika bestaat er in Nieuw-Holland op

kei'kelijk gebied weinig leven.

Kunsten en wetenschappen worden slechts weinig beoefend en het on-

derwijs staat nog op een zeer lagen trap van ontwikkeling.

De nijverheid beteekent slechts weinig, zoodat in dat opzicht Europa

en wel in de eerste jjlaats het moederland in de behoeften van Nieuw-
Holland moet voorzien. Ten gevolge van de grondgesteldheid gaat de

landbouw sterk achteruit. De veeteelt daarentegen verkeert in een

bloeienden toestand en vooral is dat het geval met de schapenteelt. Op
den Sl^ien Maart 187 6 bedroeg het aantal schapen, in alle koloniën te

zamen, ruim 50000000, dat der paarden ruim 800000, dat der runderen

ruim 6300000 en dat der varkens 500000.

Ook het mijnwezen vormt een belangrijk middel van bestaan. In

Zuid-Australië vindt men rijke kopermijnen, in Nieuw-Zuid-Wales steen-

kolenlagen en veel goud. De belangrijkste gotidmijnen evenwel vindt

men in Victoria, waar men zeven mijndistricten onderscheidt : Ballarut,

Beechworthi Sandkurst, Maryborough, Casdemaine of Bendigo, Ararat,

en Gippsland. Daaronder leveren Ballarat, Sandhurst en Marjborough

het meeste goud. Ook in Queensland werd goud ontdekt en volgens som-

migen zou deze kolonie in dat opzicht voor geen enkele andere in rijk-

dom onderdoen. Daar wordt het meeste goud gevonden in de Peak-

Doivns, doch ook in de nabijheid van Cooktown vond men in 1876 rijke

goudgroeven. Dat lokt natuurlijk een groot aantal gelukzoekers derwaarts,

wier komst een allernoodlottigsten invloed uitoefende op den gezondheids-

toestand van de stad.

In de goudmijnen treft men ook veel Chineesche werklieden aan. In-

tusschen schijnt de voorraad edel metaal in Nieuw-Holland niet groot

te zijn en vele mijnen beginnen nu reeds tamelijk wel uitgeput te

raken.

Ook edelgesteenten zoekt men niet te vergeefs. Eenige jaren geleden

vond men een niet onaanzienlijke hoeveelheid diamanten bij Mudgee, in

Nieuw-Zuid-Wales en het behoeft nauwelijks gezegd, dat terstond hon-

derden en duizenden er werk van maakten de edelgesteenten te zoeken.

Dan ook in dat opzicht heeft Nieuw-Holland niet beantwoord aan de

hoog gespannen verwachtingen.

De handel der koloniën is zeer bloeiend en neemt nog met den dag

in omvang toe, zoodat Australië reeds thans onder de handeldrijvende lan-

den een hoogst belangrijke plaats inneemt. Krachtig wordt de handel

bevorderd door de internationale verkeerswegen. Met Europa, Azië en

Amerika staat het in geregelde verbinding door een groote menigte stoom-

vaartlijnen, terwijl een telegraaflinie naar Nieuw-Guinea en Java loopt.



461

waar zij zich bij die naar Europa aansluit. Ook voeren spoorwegen van

uit de belangrijkste havenplaatsen naar het binnenland.

Daarentegen is Nieuw-Holland nog steeds uiterst schraml bevolkt. Vol-

gens de in October 1876 verschenen statistieke tabellen bedroeg de bevol-

king der vijf koloniën op het vasteland van Australië, de inboorlingen

buiten rekening gelaten, op don 31'*^'^" December van het jaar 1875,

slechts 1848363 zielen.

De oudste der Nieuw-Hollajidsehe volksplantingenis Nieuw- Zuid- Wales,

dat een oppervlakte heeft van 7 99138 km. en volgens de zoo even ge-

noemde census bedraagt de bevolking 606652 zielen. In een half jaar

tijds — in Juni van het volgende jaar — was dit cijfer gestegen tot

617155. Oorspronkelijk was Nieuw-Zuid- Wales aangelegd als misdadigers-

kolonie en beduidend veel uitgestrekter, daar Queensland er in 1859 van

gescheiden werd.

De belangrijkste voortbrengselen van Nieuw-Zuid-Wales zijn goud en

steenkolen. De laatsten worden gevonden bij Newcastle, waar kolossale

steeukoolbeddingen liggen. Voortdurend neemt dan ook de opbrengst der

mijnen toe. In 1869 voerden ze 710388 ton; in 1876 werden, tot

den 15''«"' December, 1046738 ton uitgevoerd.

Dan ook het plantenrijk brengt het zijne bij tot den bloei der kolonie.

Een groot gedeelte van het land wordt door uitmuntende weidevelden

ingenomen. Vooral in de nabijheid van Port Jackson vindt men de prach-

tigste oofttuinen, waar vele Europeesche vruchten, zoowel die uit de kou-

dere streken, als uit de zuidelijke landen, gedijen. Menig planter oogstte,

in den tijd van een enkel jaar, meer dan 30000 chinas-appelen. Vijgen

en perziken worden in zulke massa's gewonnen, dat vooral de laatste na-

genoeg geen waarde hebben, ja somtijds aan de varkens worden voorge-

worpen. In den laatsten tijd heeft men suikerplantaadjes aangelegd en

voorloopig is ook dit met een goeden uitslag bekroond geworden.

Onder de steden dezer kolonie maakten we reeds melding van New-

castle. Deze plaats ligt aan den Hunter en telt 15000 inwoners. Ook

Baihurst, met 10000 inwoners, aan de overzijde der Blauwe Bergen ge-

legen en Paramatta, met 12000 inwoners, zijn meldingswaardig. Hier

wordt een beroemde sterrewacht gevonden.

De beide laatstgenoemde plaatsen zijn door een spoorweg verbonden

met Sydney, de grootsche en schoone hoofdstad der kolonie.

Deze stad, gelegen aan Port Jackson, telt een bevolking van ruim

140000 zielen. Met het oog op haar heerlijk schoone ligging, draagt zij

niet ten onrechte den naam van «Koningin van het Zuiden." Gelegen

aan een uitmuntend goede haven, is Sydney geheel en al een moderne

stad, met schoone en breede straten en indx'ukwekkende gebouwen. Ook

is het in het bezit van een universiteit.



462

Vooral echter dankt Sydney zijn belangrijkheid aan zijn handel. In

werkelijkheid is het de voornaamste en grootste handelsplaats van geheel

Australië, de stapelplaats van alle voortbrengselen der kolonie, het mid-

delpunt der Australische stoombootvaart en de zetel eener allerbelangrijkste

walvischvaart.

Eindelijk is Sydney ook nog in het bezit van een niet onbeduidende

nijverheid. Men treft er allerlei fabrieken aan, vooral ijzergieterijen,

metaal-, katoen-, v?ol-, zeep-, tabaksfabrieken, enz.

Zooals we boven zeiden, werd Queenslcmd in 1859 van Nieuw-Zuid-

Wales afgescheiden. In vlakte-uitgebreidheid wordt deze kolonie alleen

door West- Australië overtroffen, doch het aantal harer inwoners bedraagt

slechts 181288. Dat cijfer evenwel heeft betrekking op de hierboven

vermelde statistieke opgaven, doch sedert men ook bier de aanwezigheid

van goud heeft ontdekt, heeft dit gebied ontzaglijk gewonnen in belang-

rijkheid en is ook het zielental der inwoners aanmerjjelijk vermeerderd.

Inzonderheid zijn de goudvelden van Gympie buitengemeen rijk. Toch

heeft Queensland andere voordcelen, die wel is waar minder invloed ojj

de kolonie hebben uitgeoefend dan het bezit van goud, doch op den

duur van vrij wat meer gewicht kunnen worden. Deze voordeelen zijn

een uitstekend vruchtbare bodem, een heerlijk klimaat en een kust, die

als voor de scheepvaart gevormd is.

Vooral het klimaat van Queensland is van dien aard, dat het door dat

van geen enkel ander land der aarde overtroffen wordt. Daar het meer

noordelijk ligt dan de overige koloniën, dus dichter bij den evenaar, is

ook de zonnewarmte er veel grooter. Daar staat evenwel tegenover, dat

er het geheele jaar door frissche zeewinden waaien, die de hitte temperen.

Die zeewind steekt in den regel tegen negen uur in den moi'gen op,

juist wanneer de hitte hinderlijk zou beginnen te worden.

Nauwelijks voelt de werkman de eerste tochtjes van den oostenwind of

hij bemerkt, dat hij als 't ware een ander mensch wordt, dat die wind

hem nieuwen moed en veerkracht schenkt. Ja, wanneer die zeewind niet

woei zou Queensland zich nooit kunnen ontwikkelen of tot bloei geraken.

Dan toch zou het den Europeaan niet mogelijk zijn aldaar handenarbeid

te verrichten, wat thans even goed, ja nog beter gaat dan in de meer

zuidelijk gelegen volksplantingen, waar wel is waar de zon minder warmte

geeft, maar waar ook de verfrisschende zeewinden ontbreken.

Dan het klimaat van Queensland heeft ook een ongunstige keerzijde.

Maakt het aan de eene zijde het bearbeiden van den bodem voor den

Europeaan mogelijk, aan de andere zijde is het ook oorzaak, dat .de

vruchtbare grond minder opbrengt dan onder andere omstandigheden

mogelijk zou zijn. Want ook hier hebben de kolonisten, evengoed als in

de overige koloniën van Nieuw-HoUand, veel te lijden van ovei-stroomin-
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gen en stormen. De eersten komen vooral voor in de vruchtbare allu-

viale vlakten, de laatsten op de boschrijke hoogvlakten. De landbouwer

heeft meer van overstroomingen te lijden, de veehoeder meer van stormen.

En tot dusverre zijn landbouw en veeteelt de voornaamste middelen van

bestaan in Queensland.

Langs de geheele kust treft men bebouwde landerijen aan, die door

landverhuizers in kuituur zijn gebracht. Meer naar binnen toe strekken

zich weelderige, grasrijke vlakten uit. Naarmate de kolonie vooruitgaat

is het wel te voorzien, dat de veeteelt meer en meer plaats zal gaan

maken voor den landbouw. Dan voor het oogenblik is de veeteelt noo-

van het grootste belang en levert alleraanzienlijkste winsten op. Groot

is het kapitaal nog niet, dat door den veestapel wordt vertegenwoordigd.

Het bedraagt nog niet eens ten volle /" 300000.— , doch de winst, die

daarmede wordt verkregen, beloopt niet minder dan IT'/gVo- En sedert

men zich meer en meer heeft gaan toeleggen op het verduurzamen van

het rundvleesch. heeft de veeteelt een nieuwe vlucht genomen.

Ten gevolge van het klimaat van Queensland gedijen ook de tropische

gewassen hier voortreffelijk. In den botanischen tuin van Brisbane wordt

met goed gevolg suikerriet, koffie en thee verbouwd. Ook de Paragaaj-

thee schijnt hier goed te kunnen groeien en evenzoo de tolubalsem

[Myroxijlon tolurifera) en balsamacarpon brevifolium^ urceola elastica

en garcinella morella var. pedicellata. De beide laatste plantensoorten

zijn uit Sumatra en Siam ingevoerd. Ook legt men zich tegenwoordig

toe op den aanbouw van uitheemsche grassoorten en voedingsgewassen.

De hoofdstad der kolonie, het reeds genoemde Brisbane, had in Mei

18 7 G een bevolking van 21775 zielen. De stad licht hoogst schilderachtig,

aan een breeden stroom en aan alle zijden door heuvels omringd.

Ook Ipswich, ofschoon het slechts een 3000 inwoners telt, is een le-

vendig plaatsje, met een buitengewoon druk verkeer. Tal van stoombooten

brengen goederen van Brisbane hier henen, terwijl omgekeerd de producten

van het binnenland, waarvoor deze stad een belangrijke stapelplaats is,

naar de hoofdstad worden gevoerd.

Nog noemen we Rockhaïnpton, met 6000 inwoners, aan den beneden-

loop van den Fitzroy, een belangrijke uitvoerhaven voor wol en Bowen,

insgelijks met 6000 inwoners, aan Port-Denison.

Aan het noordelijk uiteinde van het schiereiland York heeft men Port

Albany aangelegd. Dit is tegelijk een kolenstation voor de stoomschepen,

een toevluchtsoord voor schipbreukelingen en een noodhaven voor schepen,

die de zeer gevaarlijke Torres-straat doorvaren. In 1864 werd hier de

stad Somerset aangelegd.

De rijkste van alle A.ustralische koloniën is Victoria, ofschoon het

te gelijkertijd de kleinste in oppervlakte is. Haar gi-ondgebied toch omvat

229079 km., waarop echter 828272 menschen wonen.
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De handel zet hier jaarlijks voor een waarde van / 40000000. — om
en de staatsinkomsten bedragen bijna / 60000000. — , d. i. meer dan die

van Portugal. Denemarken, Saksen en tal van andere kleine Europeesche

staten. En van die staatsinkomsten wordt bijna een derde besteed voor

openbaar onderwijs, volksbibliotheken en dergelijke inrichtingen.

Wat de middelen van bestaan dezer kolonie aangaat, in dat opzicht heeft

er in de laatste jaren een belangrijke verandering plaats gegrepen. Vroeger

toch was de veeteelt en wel voornamelijk de schapenfokkerij de voor-

naamste bezigheid der bevolking. Ook tegenwoordig nog is zij zeer be-

langrijk en nog steeds vormt wol het voornaamste uitvoerartikel der ko-

lonie. Maar toch is de schapenteelt meer achter- dan vooruitgegaan en

niet onwaarschijnlijk is het, dat zij nog meer in omvang afnemen zal.

De oorzaak hiervan is, dat de landbouw zich steeds uitbreidt en met elk

jaar grooter uitgestrektheden grond in beslag neemt. De meeste Euro-

peesche kuituur- gewassen zijn hier ingevoerd geworden en gedijen uit-

stekend goed. Inzonderheid wei'pen de wijn- en tabaksbouw groote win-

sten af.

In dat opzicht heeft de zoogenaamde acclimatische compagnie de belang-

rijkste diensten bewezen en bewijst die nog. Zij doet al het mogelijke

om van buiten af allerlei gewassen en ook dieren in Nieuw-Holland in

te voeren. Aan haar is het te danken, dat de kameel en de alpaca,

tegenwoordig tot de huisdieren van Victoria gerekend kunnen worden,

dat men nevens het gekrijsch der inheemsche, ook de melodiën der Eu-

ropeesche vogels hoort, dat de haas en het konijn de wallaby en wombat

verdringen en zalmen en forellen de rivieren van Nieuw-Holland bevolken.

Ook goud vormt nog altijd een hoogst belangrijk uitvoerartikel, ofschoon

ook hier, zooals overal elders in Nieuw-Holland, de goudmijnen volstrekt

niet zoo rijk blijken te zijn, als men in den beginne meende te mogen

verwachten.

De hoofdstad van Victoria is Melbourne. Deze stad is in den loop van

nog geen halve eeuw een van de grootste steden der aarde geworden.

Met hare 250000 inwoners is zij onder de Britsche steden de negende in

rang en zeker zijn er noch in de oude, noch in de nieuwe wereld vele

steden, die in regelmatigheid en schoonheid met haar vergeleken kunnen

worden.

Melbourne is aangelegd aan de oevers van de Yarm Yarra en wel op

zeven heuvels. De breede straten snijden elkander onder rechte hoeken.

Men vindt binnen de stad een aantal openbare plaatsen, tuinen en parken.

Daaronder verdienen een afzonderlijke vermelding de universiteitssquare,

de Argyllsquare, de Lincolnsquare, de botanische-, de Fitzroy- en de Carl-

tontuin, het Eoyal-, South- en Princepark.

Vooral in de hoofdstraten treft men een aantal schoone gebouwen aan,

die met groote kosten zijn daargesteld en winkels, die voor de Londensche

niet onder behoeven te doen.

Onder de openbare gebouwen der stad munten uit de treasury, het

postkantoor, de bibliotheek, de munt, het stadhuis, de universiteit en het

paidementsgebouw.

De universiteit ontvangt van het gouvernement een jaarlijksche sub-





4. Een begraafplaats in de -woestijn.
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sidie van ƒ 108000.— Elk der hoogleeraren geniet een bezoldiging van

ƒ12300 en heeft daarenboven vi'ije v?oning. Het aantal studenten bedraagt

tbans ongeveer 150, dé door deze hoogeschool verleende graden zgn

gelijk gesteld met die van de Engelsche universiteiten.

Aan gelegenheden tot ontsjjanning ontbreekt het natuurlijk niet en ook

de kunsten vinden er ijverige beoefenaars. Zoo bezit de stad niet minder

dan vier schouwburgen. Ook zijn er, in weerwil van de zeer hooge ar-

beidsloonen, die hier uitgekeerd moeten worden, in de laatste jaren een

aantal fabrieken verrezen, zoodat in alle behoeften van den beschaafden

Europeaan voorzien kan worden. '

Andere plaatsen van aanbelang in deze kolonie zijn: Callingwood, met

ruim 20000 inwoners, Richmond, Flammington, St. Vildal en Brighton
,

beide laatsten aan de Hobsombaai, Portland, de hoofdzetel van de wal-

vischvaart en Belfast. Belangrijker evenwel dan een van deze laatste is

Geelong, dat door een spoorweg met Melbourne is verbonden. Deze stad,

die ongeveer 25000 inwoners telt, ligt aan het uiteinde der Corio-baai en

is alleen bereikbaar voor kleinere schepen.

De ontdekking der goudvelden heeft natuurlijk ook weder aan nieuwe

steden het aanzijn gegeven. De aanzienlijkste daaronder is Bcdarat, met

43000 inwoners. Ook Sandhurst en Casfiemame verdienen genoemd te wor-

den. De laatstgenoemde stad ligt aan den voet van den Mount Alexander,

De beide overige koloniën op het vasteland van Australië, Zidd •Australië

en West-AusUmlië staan in belangrijkheid bij die van de oostkust ver

ten achter, zooals reeds blijkt uit het bevolkingscijfer. Zuid-Australië

toch heeft een oppervlakte van nagenoeg 1,000,000 km., waarop nog

geen 250,000 menschen wonen ; West-Australië overtreft in uitgebreidheid

alle overige koloniën van Nieuw- Holland, daar het een oppervlakte van

niet minder dan 2500000 km. beslaat. Het aantal inwoners bedi-aagt

nog geen 30000.

De vooruitzichten echter voor deze beide landen loopen hemelsbreed

uiteen. Terwijl West-Australië waarschijnlijk weinig of geen toekomst

heeft, gaat Zuid-Australië, waarheen de Duitsche kolonisten zich bij voor-

keur begeven, met elk jaar vooruit, wat het te danken heeft aan den

rijkdom der daar voorkomende natuurvoortbrengselen. - Deze kolonie toch

neemt onder de graanlanden der geheele aarde een eersten rang in en

levert bovendien nog uitmuntend goede wol. Allerlei ooftboomen, olie-

houdende gewassen, tabak en wijn gedijen er buitengemeen goed.

De hoofdstad Adelaïde , aan de Torrens , niet ver van de plaats,

waar deze zich ontlast in de golf van St. Vincent, heeft een bevolking

van omstreeks 30000 zielen, waaronder vele Duitschers. De overige ne-

derzettingen in deze kolonie zijn vooralsnog van slechts geringe be-

teekenis.

1. Richaid Oberlaiider. Ausland. 1874 No. 51. S, lOU—1015.
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West- ^.ustralië is zeer achterlijk. Het wordt nog altijd als bannings-

oord voor misdadigers gebruikt, doch de deportatie daar henen is tegen-

woordig van slechts geringe beteekenis. De hoofdstad is Perth, aan de

Zioanenrivier, een plaats met omstreeks 6000 inwoners.

Thans blijft ons nog over een blik te slaan op het ten zuiden van

Nieuw-Holland gelegen Tasmania of van LHemensland, dat zeker eenmaal

met het vasteland een geheel uitmaakte.

In vele opzichten is dit eiland door de natuur rijk begunstigd. De

steile kusten vertoonen een aantal diepe insngdingen, waaronder inzonder-

heid genoemd moet worden de op de zuid-oostkust van het eiland ge-

legen Stormbaai, waarin de Denvent, de vooi'naamste rivier van het

eiland, uitstroomt.

Natuur en grondgesteldheid werken samen om de meest mogelijke af-

wisseling en verscheidenheid te doen ontstaan. Dalen en heuvelen wisse-

len aanhoudend af en hier en daar verheffen zich de laatsten tot een vrij

aanzienlijke hoogte. Van de kusten af naar het binnenland nemen de

bergen in hoogte toe ; de hoogste top de Ben Lomond, die zich in het

Tamondal verheft, stijgt tot een hoogte van bijna 1700 M. Nabij Ho-

harton verheft zich de 1400 M. hooge Mount Wellington, welks toppen

acht maanden van de twaalf met sneeuw zijn bedekt.

In het oostelijk deel van het eiland vindt men rijke steenkolenbeddin-

gen, die in de nabijheid van Port Arthur, bij de hoofdstad en ook wel

op andere plaatsen met goed gevolg worden geëxploiteerd. Ook goud en

ijzer komt er voor en inzonderheid veel magneetijzer. In den laatsten tijd

heeft men er ook koper gevonden.

In het westen en zuid-westen liggen uitgestrekte velden, die te eenen-

male onbruikbaar zijn, onvruchtbaar en rotsachtig ; slechts enkele grashalmen

bewijzen, dat althans nog eenige groeikracht aanwezig is. De noord- en

oostzijde van het eiland worden daarentegen uitstekend goed bebouwd en

brengen aardappelen en zeer goede tarwe voort. De oevers van de Derwent,

die tegenwoordig door tal van landhuizen en hofsteden gestoffeerd worden,

bieden uitstekende weidevelden aan, waarin talrijke kudden van paarden

en runderen een overvloedig en voedzaam voedsel vinden.

Het klimaat van het eiland, een gematigd zeeklimaat, komt tamelijk

wel overeen met dat van het zuidelijk deel van Engeland. In de hooger

gelegen streken vriest het soms sterk en van tijd tot tijd valt er sneeuw,

die evenwel in den regel even spoedig weder verdwijnt, als ze gevallen

is. Gewoonlgk is de winter vochtig. In den zomer en de lente is de

lucht bijna altijd helder en het klimaat aangenaam, wat slechts een enkele

maal wordt afgebroken door een heeten noordenwind, die van het vasteland

afkomstig is.

In zulk een klimaat gedijen enkele producten, die op Nieuw-Holland
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niet voorkomen, zooals bessen en appelen en vele Europeesche bloemen

en heesters. De meest voorkomende plant is de eucalyptus. Verder moeten

nog genoemd worden de muskusboora, de myrthe van Van Diemensland,

wier stam soms een omvang heeft van meer dan tien meters en schoon,

rood hout levert, de ceder of potlood-pijnboom, de grasboom, de gomboom enz.

De dierenwereld van Tasmania onderscheidt zich weinig of niet van die

van het vasteland.

De geschiedenis van de inheemsche bevolking van het eiland is een

ware lijdensgeschiedenis. Toen de kolonisatie begon ,
in 1803 , telde

die bevolking nog ruim 1000 zielen , die in velerlei opzichten van

die van Nieuw-Holland afweken. Nadat men gedurende het vierde deel

eener eeuw een verdelgingsoorlog tegen hen had gevoerd , was hun

aantal tot 210 teruggegaan. Deze werden, met hun toestemming, over-

gebracht naar het FHnders-eiland, waar men trachtte hen te beschaven.

In 1842 was hun aantal tot 54 geslonken. Sedert werd de nederzetting

op Flinders-eiland opgeheven en het overschot overgebracht naar SysteV'

Cove, aan het d'Entre casteaux-kanaal. Daar hebben borstziekten hen

snel geheel ten ondergebracht, welke ziekten vooral onder hen begonnen

te heerschen, sedert men hen van dekens en Europeesche kleeren heeft

voorzien. De laatste van dezen stam, een oude vrouw, blies eenige jaren

o-eleden den laatsten adem uit.

De hoofdstad van het eiland is Hobarton of Hobartown, aan den

rechteroever van den Derwent, op betrekkelijk geringen afstand van de

monding. Deze stroom, ingesloten door dichte loofwouden, waar boven

de hooge Mount- Wellington uitsteekt, vormt een veilige haven. De plaats

heeft 21000 inwoners en tal van fabrieken. De omstreken zijn buiten-

gemeen schoon.

Een andere belangrijke fabrieks- en handelstad is Launceston
, met

10000 inwoners. Deze beide steden zijn door een goeden weg met el-

kander verbonden.
'

Onder deze benaming kan men alle eilanden en eilandengroepen sa-

menvatten, die zich uitstrekken tusschen Nieuw-Guinea, in het westen

1. Sack's Aardrijkskundig handboek.
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en de Fidsehi-eilanden in het oosten, d. i. het gebied, dat hoofdzakelgk

door Papoea's wordt bewoond.

Het eerste van deze groep, tevens verreweg het grootste van allen, is

het in het binnenland nog slechts weinig bekende Nieiav-Guinea. Ten

oosten daarvan ligt de Louisiade.n-Archipel, ten noord-oosten de Archi-

pel van NiPAfw-Briltanje. Dan volgen, steeds in oostelijke richting, maar

met een zwakke buiging naar het zuiden: de groep dev Salomons- eilanden,

de Snnta- CrUZ-Archipel of Koningin- Charlotte-eïlanden , de fsieuwe

Hebriden, de door Frankrijk in bezit genomen Loyalty-eüanden, ]Sieuiv~

Ccdedonië en eindelijk de Fidsclii-groep.

Het ligt niet in ons plan al die eilanden afzonderlijk te bespreken.

Dat zou leiden tot tal van herhalingen. We zullen er ons mede verge-

noegen hier en daar een greep te doen en trachten een algemeen denk-

beeld te geven van de Zuid-Zee-eilanden en hunne bewoners.

Allereerst willen we dan een blik op de bevolking werpen en deze —
de Papoea's — nader beschouwen. De naam — oorspronkelijk Papuwah —
is van Maleischen oorsprong en beteekent »kroesharig".

Er bestaat geen enkel ras, waarover de denkbeelden der geleerden zoo

ver uiteenloopen, als juist over dit. Alfred Kussei Wallace, Carl Semper,

Adolf Bernai'd Meijer, om slechts eenige der nieuwere onderzoekers te

noemen, wijken zelfs in hoofdzaak aanmerkelijk van elkander af en alvo-

rens de geleerden op dit punt tot eenige overeenstemming gekomen zjjn,

zullen er zeker nog heel wat jaren verloopen.

Volgens Wallace is de huidskleur van den Papoea zeer donker bruin

of zwart. Wel is waar treft men onder de Papoea's geen personen aan,

die zoo koolzwart zijn als dat het geval is met sommige negerstammen,

maar toch ze naderen er toe. Er is echter in de huidskleur der ver-

schillende stammen en individuen onderling een groote afwisseling, veel

meer dan b. v. bij de Maleiers.

Aldus Wallace. Dr. Meijer, ongetwijfeld ook een man van groot gezag

in dezen, komt in zoover met den Engelschen geleerde overeen, dat ook

hij toegeeft, dat er een groote verscheidenheid ten opzichte van de huids-

kleur bestaat, doch terwijl Wallace voorop stelt, dat de lichtst gekleurde

Papoea's toch nog altijd donker bruin zijn, beweert Meijer, dat zij door

een tal van kleurschakeeringen als 't ware de overgang vormen van de

betrekkelijk licht gekleurde Maleiers tot de donkerste negerstammen. '

Het hoofdhaar is buitengemeen droog en sterk gekroesd. Het groeit in

kleine bosjes of lokken, is bij de kinderen kort, maar wordt later tamelijk

lang en vormt het onveranderlijk gekroesde hoofdtooisel, dat de roem en

de glorie van eiken Papoea uitmaakt. Ook de baard, die het gelaat

versiert, bestaat uit het zelfde, sterk gekroesde haar. Ja zelfs de armen,

1. A. B. Meljpi'. Aiilliropoloflisclie V ililieilim{>,cii über die l'apuas voii Neu-Guinea. Wieii.

1874, -«O. S. 15.
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de beenen en de borst zijn in meerdere of mindere mate bezet met

dergelijke haren.

In grootte overtreft de Papoea ontegenzeggelijk den Maleier en staat

zeker gelijk met den Europeaan
;
ja misschien moet deze zelfs voor hem

onderdoen. De beenen zijn lang en dun, de handen en voeten grooter

dan bij den Maleier. Het gelaat is min of meer langwerpig, het voor-

hoofd vlak, de neus groot, breed en sterk gebogen, de neusgaten zijn

groot en liggen als verborgen achter den neerhangenden top van den neus.

De mond is groot en de dikke lippen steken vrij sterk vooruit. Juist

ten gevolge van den tamelijk groeten neus vertoont het gelaat meer overeen-

komst met het Europeesche dan met het Maleische type en zoowel dit

kenmerk als de eigenaardige wijze, waarop het haar groeit, geeft een

gemakkelijk middel aan de hand om bij den eersten aanblik de beide

rassen — Papoea's en Maleiers — van elkander te onderscheiden.

En ook alle karaktertrekken en eigenschappen onderscheiden hem van

den Maleier, even goed als zijn lichamelijke eigenaardigheden De Papoea

toch is bewegelijk eii uiterst vatbaar voor indrukken en gemoedsaandoe-

ningen. Door schreien en lachen, door woest gehuil en wilde sprongen,

geeft hij aan zijn verschillende aandoeningen lucht.

Vrouwen en kinderen nemen steeds deel aan de gesprekken der mannen.

De verschijning van een vreemdeling laat hen tamelijk wel onverschillig,

ja zelfs de Europeaan jaagt hen weinig vrees aan.

Wat de verstandelijke ontwikkeling aangaat, stelt Wallace den Papoea

boven den Maleier, althans wat vatbaarheid aangaat. Wel is waar staan

de Papoea's voor het oogenblik, in dat opzicht, beneden de Maleiers, doch

genoemde geleerde schrijft dat alleen daaraan toe, dat de eersten nimmer

den gunstigen invloed van meer ontwikkelde volken ondervonden, terwijl

de laatsten sedert eeuwen daarmede verkeeren. Ten slotte vat hij zijn

oordeel samen in de volgende woorden : »de Maleier is bloode, koel, kalm

en in zich zeiven gekeerd ; de Papoea daarentegen is moedig, onstuimig,

prikkelbaar en levendig. De eerste is hoogst ernstig en slechts bij hooge uit-,

zondering plooit een lach zijn lippen, de laatste is vroolijk en opgeruimd

eu er is slechts weinig noodig om hem in een schaterlach te doen uit-

barsten. De eerste verbergt al zijn aandoeningen, de laatste laat ze

blijken, zonder een zweem van terughoudendheid.

De Papoea's op Nieuw-Guinea gaan in den regel geheel naakt. Aan

hun hoofdtooi besteden zij de meest mogelijke zorg. Sommige snijden

het haar kort af, andere binden het samen in een aantal bosjes of wel in

een grooten knoop. Allen gebi'uiken kammen van bamboes, vederen van

vogels of andere sieradiën om hun hoofd mede te tooien. Verder versie-

ren zij op hun manier hun neus, hun ooren, hals en armen. Neus en

ooren worden doorboord en in de aldus gemaakte opening worden sieradiën

aangebracht. Soms worden daarvoor beentjes van dieren gebruikt, soms

een bamboesstaafje of wel een veder, ja zelfs worden de slagtanden van

het varken in het middelschot van den neus bevestigd, zoodanig, dat de

scherpe punten naar boven gericht zijn. Hals en armen worden getooid

met ringen, banden of andere pronkstukken.

Ook op andere wijze trachtten zij do natuur te hulp te komen en hun
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uiterlijk schoon te bevorderen. Algemeen verbreid onder hen is de ge-

woonte, om door diepe insnijdingen in de huid lidteekens te doen ontstaan.

Die insnijdingen worden inzonderheid aangebracht in het gelaat, op de

borst en de armen. Ook branden zij zich vlekken op het lichaam of

besmeren het met verschillende soorten van aarde om aldus allerlei figu-

ren te voorschijn te roepen. Daarentegen heeft men nog nooit eenig spoor

ontdekt van de bij de Maleiers voorkomende gewoonte om zich te tatoeëren.

Evenals de Australiërs vijlen zij de tanden spits af, doch het schijnt, dat

zg dit niet met het zelfde doel doen als de zoo even genoemde.

Wat hun woningen aangaat zijn vooral die merkwaardig, welke aan den

oever van een rivier gebouwd zijn. In den regel staan er meerdere bij

elkander en vormen aldus een kampong. Ze zyn van bamboes opgetrok-

ken en op palen gebouwd en komen geheel en al overeen met de paal-

woningen, die men ontdekt heeft in de meren van Midden-Europa.

De Papoea's zijn echte waterratten en dit moet ook wel. Hun kano's

toch, die zij vervaardigen uit holle boomstammen en met een enkelen

riem voortbewegen, liggen alles behalve vast op het water, zoodat ze van

tijd tot tijd eens onderstboven tuimelen. Dan dit baart den schippers weinig

zorg, daar ze zich van hun vroegste jeugd af aan in zwemmen en duiken

geoefend en het dan ook in die kunsten tot een verbazende hoogte ge-

bracht hebben.

De huisdieren, die zij bezitten, zijn niet zeer talrijk. De voornaamste

zijn honden en. een zeer eigenaardig soort van varkens {Sus papoensis)-

Bij vele stammen worden bessen en vruchten ingezameld en op ver-

schillende wijzen voor bewaring geschikt gemaakt. Ook de bereiding van

de sago is hun niet onbekend. Op vele plaatsen treft men bebouwde

landerijen aan, waarop tabak, palmen en andere gewassen verbouwd wor-

den. En niet zelden zijn zulke landerijen tusschen hekken ingesloten,

waaruit blijkt, dat zij een behoorlgk ontwikkeld begrip van eigendoms-

rechten hebben.

De voornaamste wapenen, die zij voeren, zijn pglen, bogen, lansen en sierlijk

gesneden strijdknodsen , die zij vervaardigen uit een harde houtsoort.

Ook treft men steenen messen en bijlen bij hen aan van ongeveer de

zelfde soort als die, welke in onze streken in de gedenkteekenen uit de

steenperiode gevonden worden. Een zeer eigenaardig wapen der Papoea's is

het uit bamboes vervaardigde blaasroer. Het is zeer lang en vooral het

gebruik, dat er van gemaakt wordt, is in hooge mate zonderling. De

Papoea's toch wenden het aan om groote wolken stof in de lucht te blazen,

die als herkenningsteeken dienen van de plaats, waar zij zich bevinden,

evenals andere stammen met dat doel rookzuilen doen opgaan.

Bij de Papoea's vormt het huisgezin het middelpunt van het maat-

schappelijk leven. De man is het hoofd der familie en het staat hem

vrij zooveel vrouwen te nemen, als hij onderhouden kan. De bruid moet

door den bruidegom gekocht worden en wel voor slaven, levensmiddelen,

enz. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan wordt de bruid met veel

plechtigheid naar de woning van haar aanstaanden echtgenoot gevoerd,

waar een groot feestmaal wordt aangericht. In tegenstelling met andere

stammen, spelen bij die gelagen de bedwelmende dranken slechts een
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zeei' ondergeschikte rol. Daarentegen faalt bet niet aan zeer luid klin-

kende muziek.

Hun trek tot gezelligheid bewijzen de Papoea's daardoor, dat zij met

verscheidene familiën in dorpen te zamen wonen. Ook hier dragen die

dorpen den naam van kampongs. Wel is waar is in zulk een kampong

een der oudsten met een zeker gezag bekleed, doch veel beteekent dat

niet en vooral verschaft het hem geenerlei buitengewone inkomsten en

ook onderscheidt hij zich door niets van zijn dorpsgenooten, noch door

sierlijker kleeding, noch door een betere woning.

Een belangrijk voordeel, dat de Papoea boven zijn meer ontwikkelden

nabuur — den Australiër — heeft, is de handel, dien hij drijft. Wel

bepaalt deze zich, althans op Nieuw-Guinea, tot eenige ruwe producten,

die door de bewoners uit het binnenland gehaald en aan Maleische koop-

lieden verkocht worden, maar toch werkt hij er krachtig toe mede, om

den Papoea ontvankelijk te maken voor een aantal levensgenietingen. In

die streken, waar de ruilhandel een eenigszins hooge vlucht genomen

heeft, dragen zij katoenen kleederen en ook hebben zij daar den Islam

aangenomen, al zijn dan ook hun begrippen van het Mahomedaansch geloof

tamelijk oppervlakkig.

Een andere zaak, waardoor de Papoea zich van den Australiër onder-

scheidt, is een goed ontwikkeld begrip van vormen ; dit blijkt uit de plas-

tische nabootsing van allerhande voorwerpen. Men treft bij hen een aantal

gesneden figuren aan, die öf menschen öf dieren voorstellen. De aldus

ontstane afbeeldingen van menschen zijn evenwel in de hoogste mate

primitief. Het hoofd is altgd, in vergelijking met de overige lichaams-

deelen, buitensporig groot; evenzoo is de neus wanstaltig groot en dik,

terwijl de mond bijna van het eene oor tot het andere reikt.

Van de godsdienstige denkbeelden der Papoea's weten we niet veel,

't Schijnt echter wel, dat ze een bepaalden vorm aangenomen hebben.

Althans men treft in hun kampongs grootere gebouwen aan van een zeer

eigenaardigen vorm, die niets anders als tempels kunnen zijn en beelden

en figuren van allerlei aard, waaraan stellig 't een of ander godsdienstig

denkbeeld ten grondslag ligt, In enkele streken van Nieuw-Guinea bezit

de bevolking eenig denkbeeld van een hooger wezen, dat zij zich als

boven de wolken wonend voorstellen.

Volgens sommige reizigers zouden de Papoea's tot op zekere hoogte

kanibalen zijn, maar deze berichten zijn bepaald niet vertrouwbaar en

schijnen op vergissingen te berusten.

Feesten en gelagen komen veelvuldig bij hen voor en inzonderheid bij

bruiloften en begrafenissen. Altijd spelen muziek en zang daarbij een

hoofdrol. Hun muziekinstrument is in den regel een trommel, terwijl hun

liederen op galmenden toon gezongen worden. Zooals de meeste natuur-

volken bezitten ook de Papoea's een nationalen dans. Om dezen uit te

voeren, dosschen zij zich vooraf op een zeer eigenaardige wijze uit.
'

!. F. Miiller. Allgerueiiie Ellinographie. S. 100— 110,
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Onder al de eilanden van den Grooten Oceaan is er geen, dat uit een

geographisch oogpunt beschouwd, de opmerkzaamheid meer tot zich trekt

dan Nieuw- Guinea, waarvan het binnenland nog bijna geheel onbekend

is. Ten gevolge van de ontzaglijke zwarigheden, die zoowel uit de ge-

steldheid van het land als uit de ruwheid der bewoners voortspruiten, is

het nog niet gelukt in het binnenland door te dringen en zelfs de kusten

zijn voor een groot deel nog slechts onvolkomen bekend. Alleen maken

hierop eene uitzondering de westkust en een deel van de noord- en zuid-

kusten. De noordkust toch is thans tot Telok Linclm onderzocht en

van de zuidkust dat gedeelte, dat zich uitstrekt tusschen de Papoea-golf en

Kaap Cast. Maar van de rest dier kusten en van de geheele oostkust

weet men niets meer, dan wat men er van de schepen af van gezien heeft.

Met het volste recht kan men dus zeggen, dat Nieuw-Guinea een der

minst bekende gedeelten van onze planeet is.

De richting van het land is van West-Noord- West naar Oost-Zuid-Oost.

De grootste lengte bedraagt meer dan 500 km. ; de grootste breedte, die

op 142" O. L. gevonden wordt, 160 km., terwijl de oppervlakte, met

inbegrip van de omliggende eilanden, op 15800 km. geschat kan

worden.

Wat we weten van de gesteldheid en de vorming van het land bepaalt

zich in werkelijkheid tot eenige punten op de zuid-westelijke en weste-

lijke kusten, die in den laatsten tijd wat meer bekend geworden zijn.

Dan zooveel weten we er van, dat zich overal bergen verheffen, waaron-

der er zijn, die in hoogte de bergen van alle andere eilanden in den

Grooten Oceaan, die van de eilanden in de Indische Zee en ook die van

Nieuw-Holland ver overtrefien. Ja, het is niet onmogelijk, dat sommige

toppen, de hoogste grondverhefiSngen van het Himmalaya-gebergte op zijde

streven. Naar het schijnt zijn het verschillende op zich zelve staande

ketenen en daar tusschen in ontbreekt het niet aan uitgestrekte laag-

vlakten. Ook het zuid-westelijk deel van het eiland bestaat uit een

uitgestrekte laagvlakte. Vermoedelijk bestaan de bergen grootendeels uit

oudere sedimentaire rotssoorten en wel uit allerlei soort van schiefer, hier

en daar afgewisseld met oud vulkanisch gesteente. Aan de westkust

treden ook jongere sedimentaire gesteenten op. Vulkanische vormingen

treft men alleen aan op de zuidkust van het oostelijke schiereiland en

op de eilanden, die zich langs de noordkust uitstrekken.' Op deze laatste

treft men ook nog werkende vulkanen aan.

Nagenoeg overal is de bodem buitengemeen vruchtbaar en zelfs in den toe-

stand, waarin het land tegenwoordig verkeert, is het rijk aan allerhande kost-

bare voortbrengselen der natuur. Alom strekken zich dichte, oorspronkelijke

wouden uit, tegenover welke de weinige streken, die door den mensch

bebouwd worden, als in het niet verdwijnen. Groote boomlooze, doch

grasrijke vlakten komen waarschijnlijk slechts bij hooge uitzondering voor.

De wouden van Nieuw-Guinea hebben reeds sedert lang de verbazing

opgewekt van de ontdekkers. De vaak kolossale boomen strekken zich
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tot in de zee uit, zoocUit hunne forsche takken zich in de golven spiegelen.

Tal van lianen slingeren zich tusschen de boomen door en vorinen zulk

een dicht verwelf, dat slechts bij zeldzame uitzondering een zonnestraal

tot op den bodem doordringt. Daaruit laat zich gemakkelijk het ver-

schijnsel verklaren, dat men op den bodem dier bosschen slechts weinig

planten of kruiden vindt.

Het karakter van de plantenwereld van Nieuw-ftuinea vertoont een

zeer groote overeenkomst met dat van den Indischen Archipel eu vooral

treft men er vele soorten aan, die of identisch zijn met die der Molukken

of deze laatste althans nauw verwant zijn. Wel is waar naderen de

zuidelijke vlakten van Nieuw- Guinea, vooral door het menigvuldig voor-

komen van acacia's en van eenige andere planten, Australië, maar daar

staat tegenover, dat toch over het algemeen, niet alleen die zuidelijke

deelen van het eiland, maar zelfs de in de ïorres-straat gelegen eilanden,

ten opzichte van hunne plantenwereld het Indisch type behouden. De

dichte, schaduwrijke wouden toch, die men op deze eilanden aantreft,

steken scherp af bij de schrale, schaduwlooze eucalyptus-bosschen op het

tegenover liggende continent.

Dan bij al hun schoonheid bieden die wouden toch maar weinig af-

wisseling aan. De verscheidenheid van boomsoorten is op lange na zoo

groot niet als op de westelijke eilanden van den Indischen Archipel.

Onder de meest voorkomende plantensoorten noemen we in de eerste

plaats tal van varens, die overal in menigte voorkomen. Verder vermel-

den we aroïdeëen, cypereëen, verschillende grassoorten, meer dan tien

soorten van palmen, orchideeën, die zeer verbreid zijn, laurineëen, bigno-

nia's
,

apocyneëen
,

sapoteeën
,

synanthereëen, rubiaceën, myrtaceëeu en

miristiceëen. Tot de laurineëen behoort ook die boomsoort, die de masoi-

bast levert, een der meest gezochte handelsartikelen van het land. Langs

de kusten treft men talrgke risophoren aan.

De fauna van Nieuw-Guinea vertoont veel overeenkomst met die der

Molukken en van het noordelijk deel van Australië. In dat opzicht staat ze

tegenover de flora, daar deze met die van Nieuw-HoUand bijna in 't ge-

heel geen overeenkomst vertoont.

Naar 't schijnt vindt men ook op Nieuw-Guinea weinig zoogdieren.

Men kent slechts tusschen de twintig en dertig soorten. Deze zijn in

den regel buideldieren. Een uitzondering hierop maken eenige vleder-

muizen en knaagdieren, een pamdoxurus, een sclurus en eenige soorten

van varkens, misschien ook de babirusa.

Onder de buideldieren komt slechts een enkele soort voor, die ook in

Australië gevonden wordt. De overige behooren deels tot het ook op

de Molukken voorkomende geslacht cuscua
, deels staan zij als zeer
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eigenaardige geslachten op zich zelve, zooals dat b. v. het geval is met

den op de boomen levenden kangoeroe (dendrolagus).

Nog sterker dan bij de zoogdieren, blijkt de verwantschap, die er tus-

schen de fauna van Nieuw-Guinea en die van Australië bestaat bij de

vogels, die bovendien verreweg het voornaamste bestanddeel van de Nieuw-

Hollandsche dierenwereld vormen. Geen enkel deel der aarde — som-

mige streken van Zuid-Amerika misschien uitgezonderd — kan zich met

Nieuw-Guinea meten, ten opzichte van de schoonheid en eigenaardigheid

van de vogelenwereld. Zooals we reeds zeiden, staat het ook in dit op-

zicht nabij Nieuw-Holland en de Molukken, maai- toch treft men er ook

exemplaren aan, die meer bepaald op Nieuw-Guinea te huis behooren.

Dat is O. a. het geval met den paradijsvogel, die in schoenheid en sierlijk-

heid noch in de oude, noch in de nieuwe wereld zijn gelijke vindt, met

de kroonduif en met eenige andere soorten.

De kruipende dieren zijn op Nieuw-Guinea zeer talrijk. Nagenoeg alle

familiën zijn er vertegenwoordigd. De insektenwereld is almede nauw

verwant aan die der Molukken. Van die van Nieuw-Holland wijkt ze

meer af, al zijn er ook verschillende soorten, die aan beide landen ge-

meen zijn. Kevers en vlinders onderscheiden zich zoowel door schoonheid

als door zeer eigenaardige vormen. Aan schadelijke insekten is vooral

geen gebrek.

Visschen, weekdieren en zoöphyten zijn even talrijk als schoon, doch

evenals in Nieuw-Holland vertegenwoordigen zy een zuiver Indisch iype.

Zooals te verwachten is, is het klimaat van Nieuw-Guinea zeer heet,

ofschoon langs de kusten de hitte getemperd wordt door koele zeewinden.

Zoowel de hitte als de vochtigheid maken in de kuststreken bet klimaat

voor Europeanen in de hoogste mate ongezond. Slechts enkele streken,

zooals Doreh, maken daarop een uitzondering. Die schadelijkheid van het

klimaat wordt nog verhoogd door de dichte bosschen, die de uitwaseming

van den bodem belemmeren en tusschen welker takken ' en bladeren de

dampen blijven hangen.

De verdeeling der jaargetijden hangt samen met de moessons. Het

geheele eiland ligt in het gebied dier periodieke winden, die hier evenwel

volstrekt niet met die regelmatigheid waaien als dat het geval is in den

Indischen Archipel.

Zijn reeds de ongezondheid van het klimaat, de dichtheid der bosschen
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en de ruwheid der bewoners beletselen om in het binnenland vanlsTieuw-

Guinea door te dringen, niet minder is dat het geval met de gesteldheid

der kusten, die buitengemeen weinig geleed zijn. Alleen het noord-

westelijk deel maakt daarop een uitzondering en dat is dan ook nog van

het meeste belang voor het verkeer en tevens het beste bekend.

Men kan, met het oog op den horizontalen vorm, Nieuw-Guinea ge-

voegelijk in drie deelen verdeelen : het noord westelijk schiereiland of

Wonim, dat zich uitstrekt ten westen van de Geelvinkbaai, het zuid-

oostelijke schiereiland, het gebied van het Owen-Slanley-gebergte en de

groote, bijna in 't geheel niet gelede hoofdmassa, die 'zich tusschen deze

beide deelen uitstrekt.

De nadeelen, die het gevolg zijn van die zeer geringe kustontwikkeling,

worden althans eenigermate vergoed door de eilandengroepen , die om
het eiland henen liggen. Ten noord-westen vinden we de groep der

Papoea-eilanden, met Misol. Langs de noordkust liggen de groepen

iWba, Schouten, Dampier en Rook; langs de oostkust de groepen En-

trecasteaux. Moresbij, Muju, Kivirai en de Archipel der Louisiaden,

terwijl de eilanden in de Torres-straat ten zuiden van Nieuw-Guinea ge-

legen zijn. Ook de tegenover de westkust gelegen groep der Aroe-eilan-

den zou, in weerwil van den grooteren afstand, door de natuurlijke gesteld-

heid en de bevolking, tot Meuw-Guinea gerekend kunnen worden, ware

zij niet door politieke en commerciëele betrekkingen zoo nauw aan de meer

nabij gelegen Molukken verbonden, dat zij thans tot dezen gerekend wor-

den te behooren. ^

Ten noord-westen van Nieuw-Guinea ligt de groep der Papoea-eilan-

den. Het zijn meerendeels hooge, bergachtige en boschrijke eilanden, die

met steile kusten uit den oceaan oprijzen. De grootste dezer eilanden

zijn Waigiu en Salawati, waarbij men nog een derde noemen kan, namelijk

Misol. Door velen wordt dit eiland beschouwd als niet tot de Papoea-

groep te behooren, doch met het oog op zijn natuurlijke gesteldheid, mag
het er zonder bezwaar toe gebracht worden.

Ten oosten van het hoofdeiland strekt zich de Archipel der Louisiaden

uit, die door de Torres werd ontdekt. Hij bestaat uit een groote menigte

eilanden, van welke de meeste door barrière- riffen omgeven zijn. De

talrijke kanaalriffen, die tusschen deze eilanden gevonden worden, maken

de vaart in hooge mate bezwaarlijk.

De Archipel van Nieuw-Brittanje of Birara is nog betrekkelijk weinig

bekend. Nieuw-Zeeland en Nieuw-Hannover zi.in de grootste eilanden

dezer groep. Twee groepen van kleinere eilanden , die ook tot dezen

archipel behooren, dragen de namen van Fransche en Hibernische eilan-

1. Carl 1£. Meiiiicke. Die Insein des Sullen Oceaus, Leipzig. 1875. 8o. 1. S. 73—77.
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den. Noor kan men hiertoe brengen de kleine Archipel der Admira-

liteits- eilanden. De afzonderlijke eilanden van deze groep zijn allen lang

en smal en met uitzondering van eenige kleinere, hoog en bergachtig

en met zware bosschen bezet. Het zyn indrukwekkende wildernissen, die

getuigenis afleggen zoowel van de vochtigheid van het klimaat als van

de buitengemeene vruchtbaarheid en voortbrengingskracht van den bodem.

Fauna en flora beiden wijzen op een sterke verwantschap met Nieuw-

Gruinea en de Molukken.

Veel overeenkomst met de overige eilanden, inzonderheid wat de ge-

steldheid van den bodem aangaat, vertoonen de Salomons- eilanden, die

hun naam aan een zonderling bijgeloof te danken hebben. De ontdekker

namelijk — Alvaro Mendana — beweerde, dat koning Salomo het goud,

dat hij gebruikt had voor den bouw van den Jeruzalemschen tempel hier

van daan had gehaald. Zij bestaan uit twee evenwijdige groepen. De

oostelijke dier groepen strekt zich verder naar het Noorden, de westelijke

verder naar het Zuiden uit. Onder deze eilanden komen zeven grootere

voor, waarvan vier in den oostelijken en drie in den westelijken gordel. Op

Segarga en Gnadalcanar treft men werkende vulkanen aan.

De zuidelijke Salomons-cilanden worden door een betrekkelijk smalle

zeestraat gescheiden van de Koningin Charlotte-eilanden of den Archipel

van Santa-Cri(z. Deze groep bestaat uit zeven kleine eilanden en eenige

vlakke koraal-eilanden. Met uitzondering van de noordelijkste hebben

ze vrij hooge kusten, doch de bergen, die er op gevonden worden, hebben

slechts een geringe verheffing. Over het algemeen zijn deze eilanden nog

weinig bekend. Toch weet men, dat zij grootendeels van vulkanische

vorming zijn, terwijl men dan ook op een er van nog een werkenden

vulkaan aantreft. Het kleine eilandje Vanicoro heeft een droevige ver-

maardheid verkregen door het noodlottig uiteinde van la Peirouse, wiens

schip hier op de riffen stuk sloeg. Op Santa- Cntz vindt men het graf

van den ontdekker der groep, de Mendana.

Hiervan ten zuiden liggen de Nieuwe Hebriden, die twee malen ont-

dekt werden en drie malen van naam veranderden. De eerste ontdekker

was de Quiros, in 1606. Hij meende in deze eilanden het zuidelijk vas-

teland gevonden te hebben en gaf aan het grootste eiland den naam van

Australia del Espiritu Santo. Vervolgens werden ze ruim 150 jaren uit het

oog verloren, tot ze in 1768 op nieuw ontdekt werden door Bougainville,

die ze den naam gaf van de Groote Cycladen. Zes jaren later eindelijk

ontving de archipel zijn tegenwoordige naam van Cook, die sommige dezer

eilanden wat nauwkeuriger onderzocht.

Het is moeilijk of liever onmogelijk het juiste aantal dezer eilanden op

te geven. Men telt twee zeer groote, elf, die ook nog tot de grootere

gebracht kunnen worden en veertien kleinere. Maar behalve deze liggen

er nog een onnoemelijk groot aantal rotseilandjes en klippen.

Het voorkomen van dezen archipel is in hooge mate schilderachtig.

De bijna overal hooge en steile kusten spiegelen zich af in een diepe en

voor de scheepvaart weinig gevaarlijke zee. Slechts op enkele punten

treft men koraalriffen van geringe uitgestrektheid aan. Daar staat echter

tegenover, dat zij, evenals alle Australische eilanden, die barrière-riffen
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ontberen, slechts Weinig bruikbare havenplaatsen aanbieden. Tot dusverre

kent men er twee of drie.

Het binnenland dezer eilanden is bergachtig, maar de hoogste tojDpen

verheffen zich slechts bij uitzondering tot een hoogte van 1500 M. De

vele werkende en nog meer uitgewerkte vulkanen, die men er aantreft,

wijzen op den vulkanischen oorsprong van deze groep. En ook de verschrik-

kelijke aardbevingen, die herhaaldelijk dood en verderf aanbrengen, zijn

daar de krachtige getuigen van.

Ook hier dragen fauna en flora nog altijd een Indisch karakter, maar

dat is hoofdzakelijk het geval op de noordelijke eilanden dezer groep.

Op de meer zuidelijk gelegene wordt dat type meer gemengd en wel met

een ander, dat aan Nieuw-Zeeland herinnert. Dat karakter vertoont zich

b. V. in de karakteristieke plantvormen, als dammam en podocarpus,

in talrijke varens en vooral in de sandelhoutbosschen, waardoor deze

plantenwereld zich tevens bij die van de Vüi-eilanden aansluit. ^

Onder alle eilandengroei^en van Melanesië is Nieuw- Caledonië de be-

langrijkste, ook voor de Europeanen. Daartoe behoort vooreerst het ta-

melijk groote eiland van dien naam, maar ook de ten noorden en ten

zuiden daarvan gelegen eilanden en de groep der Lo yaÜy -eilanden.

Sedert 24 September 1853 maakt Nieuw- Caledonië deel uit van de Ocea-

nische bezittingen van Frankrijk. De in Port de France of Numea
resideerende gouverneur staat onder den Gouverneur-Generaal van Oceanië.

Het eiland wordt als stralkolonie gebruikt, waarheen zoowel gewone als

staatkundige misdadigers gedeporteerd worden. Ook den veroordeelden

communisten werd Nieuw-Caledonië als verblijfplaats aangewezen.

Het eiland heeft een oppervlakte van ongeveer 16500 km. en strekt

zich uit in een richting van West-Noord-West naar Oost-Zuid-Oost. De

breedte wisselt af tusschen 40 en 60 km. en het is aan alle zijden in-

gesloten tusschen koraalriffen en zandbanken. De bodem in het binnen-

land is vruchtbaar, het klimaat zacht en voor de Europeanen zeer dragelijk.

De bergen zijn met dichte wouden bezet, doch zeer moeilijk te bestijgen.

De plantages, die niet behoorlijk beschut liggen, worden herhaaldelijk

door stormen geteisterd.

Volgens de berichten van een Engelsch reiziger gedijt het suikerriet,

dat op Nieuw-Guinea inheemsch is, voortreffelijk. De katoenteelt daarentegen

heeft tot dusver nog geen gunstige resultaten opgeleverd. De koffie

groeit overal goed en vooral wordt er langs de groote rivier veel koffie

verbouwd, te zamen met suikerriet. De mais groeit weelderig en de

proeven, die men op de oostkust genomen heeft om rijst te verbouwen,

zijn aanvankelijk met den besten uitslag bekroond geworden. Voor deze

kuituur zijn vooral die streken geschikt, die de inboorlingen in gebruik

genomen hebben om hun taro {arum esculentum) te verbouwen.

Ook ten opzichte van het mineraleni'ijk is Nieuw-Caledonië volstrekt

niet misdeeld. Vooreerst is het zeer rijk aan goud en nog rijker aan

nikkel. Laatstgenoemde delfstof komt tot dusver nog niet veel voor. De

reden daarvan is, dat de lagen, die men elders aantreft, zoo weinig me-

taalhoudend erts bevatten, dat het de moeite en kosten der exploitatie

1. Meinicke, Die Insein des Stillen Oceans.
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niet loont. De belangrijkste nikkel mijnen, die vooralsnog op Meuw-
Caledonië ontgonnen worden, liggen op de oostkust van het eiland en

onder de verschillende mijnen zijn weder van het meeste belang de Bal-

lardmijn in OniJaw en de mijn in Kannala.

De inlandsche bevolking van het eiland kan op omstreeks 30000 zielen

worden geschat. Velen dezer ontzenuwde, onderworpen en volgzame

schepsels werken tegen een dagloon van hoogstens veertig centen. In-

dertijd hebben de Nieuw-Caledoniërs de vreemde indringers krachtig

wederstand geboden en getoond volstrekt geen onbeteekenende tegenstan-

ders te zijn en zelfs nog zijn ze ais zoodanig niet te verachten. Het ont-

breekt hun niet aan vuurwapenen en bij het krijgvoeren volgen zij liefst

de taktiek om hun tegenstanders van uit een hinderlaag te overvallen. Dat

zij op wreede wijze gewoon waren strijd te voeren, volgt reeds uit het

feit, dat zy menscheneters zijn.

Sommige hunner stammen zijn nog ruim 2000 zielen sterk. Maar het

gaat hier ook al zooals overal elders, waar de inboorlingen van Oceanië,

't zij op vriendschappelijken, 't zij op vrjandigen voet met de blan-

ken omgaan ; het zielental wordt aanhoudend minder. Tal van oor-

zaken werken samen om dit proces te verhaasten. Vooreerst zijn de in-

boorlingen onder elkander even strijdlustig en barbaarsch, als tegenover

vreemdelingen. De polygamie is de oorzaak, dat ook dikwijls de leden

eener familie onderling elkander een doodelijken haat toedragen. Van de

kinderen,' die geboren worden, behooren er veel meer tot het mannelijke

dan tot het vrouwelijke geslacht en juist de eerste vallen het meest als

slachtoffers van den oorlog, van het misbruik van sterken drank en

van tal van kwalen en ondeugden, die voor een deel reeds voor de

komst der Franschen inheemsch waren , voor een ander deel door

dezen zijn ingevoerd. Smerigheid, al te schamele kleeding en gemis van

goede woningen begunstigen allerlei borstziekten, die jaarlijks tal van

slachtoffers ten grave sleepen. Het klimaat is wel is waar zacht, doch

zeer vochtig en bij het uitbreken van ziekten schijnen de inboorlingen

van Oceanië slechts een zeer gering weerstandsvermogen te bezitten.

Daartoe kan het gemis van dierlijk voedsel het zijne bijdragen. Dat de

lust voor dit voedsel niet ontbreekt, blijkt reeds uit de gewoonte van

menscheneten. Sommige zendelingen hebben er dan ook reeds gebruik

van gemaakt, om door het beloven van vleesch de inboorlingen tot het

Christendom te brengen ; doch die bekeering houdt natuurlijk niet langer

stand dan de aanvoer van vleesch. Houdt deze op dan worden de

vleeschetende Christenen weder plantetende heidenen.

De verhouding tusschen de kolonisten en de inboorlingen laat nog

steeds veel te wenschen over, zooals nog kort geleden op overtuigende

w^ze bleek. Men vertrouwt elkander volstrekt niet en het is den Fran-

schen slechts zeer gedeeltelijk mogen gelukken de inboorlingen als loon-

trekkende dienstbaren aan zich te vei'binden.

Ook de nabij Nieuw-Caledonië gelegen Loyalty-eïlanden staan onder Fran-

sehe heerschappij. Hier zijn de zendelingen met meer succes werkzaam ge-

weest. De 15000 inboorlingen, die klaarblijkelijk nauw verwant zijn aan de

Nieuw-Caledoniërs, zijn voor verreweg het grootste gedeelte tot het



Christendom overgegaan. Opmerking verdient het, dat zij door Protestantsche

geestelijken zijn bekeerd, zoodat zij dan ook allen, evenals de weinige be-

keerlingen op Nieuw-Caledonië, tot de evangelische kerk behooren.

Ten noorden van den aequator, tasschen Nieuw-Guinea en de zuidelijke

kusten van Japan, liggen in den Grooten Oceaan eene ontelbare menigte

kleine eilanden, die voor een deel een gordel vormen, die evenwijdig

loopt met dien van de eilanden van Melanesië en dus een buitengordel

om het vasteland van het vijfde werelddeel vormt.

Met het oog op de zeer geringe oppervlakte dier eilanden heeft men

aan de geheele groep den naam van Mikwnesië gegeven. Men kan ze

gevoegelijk verdeelen in drie archipels, terwijl alsdan de oostelijke weder

in twee groepen vervalt, die de namen van Güberts- en Marshalls-ar-

chipel gekregen hebben.

Ten westen van deze beide volgt de groote archipel der Carolinen

of JSieuwe-Philippijnen, waartoe ook de Pelew- of Palau-eilanden be-

hooren. Deze laatste worden somtijds als een afzonderlijke groep be-

schouwd en dragen dan den naam van Westelijke Carolinen.

Ten noorden van de Carolinen ligt de Archipel der Ladronen of

Mariannen en van hieruit strekken zich in noordelijke richting een groote

menigte van kleinere eilanden uit, waaronder de groep der Bonin-eilanden

't belangrijkst is. Op tal van kaarten worden zy aangegeven onder den

naam van Magalhaes-eilanden, op andere weder als de Anson-archipel

Ze zijn voor het meerendeel onbewoond. De overige eilanden worden

bewoond door een licht gekleurd meuschenras, dat zich ook over Polynesië

uitstrekt en een schrille tegenstelling vormt met de Papoea's van Me-

lanesië.

De Archipel der Marshalls- en Gilberts-eila^iden, ook bekend onder den
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haam van Mtilgrave-Archipel, ligt tusschen 12° N. B, en 3" Z. B., ten

oosten van de Carolinen. Zij strekt zich uit in eene richting van Noord-

Noord-West naar Zuid-Zuid-Oost en wordt door een breede straat in

twee groejDen gescheiden. De noordelijke groep zijn de Marshalls-, de

zuidelijke de Gilberts-eilanden ; deze laatste worden door de walvischvaar-

ders ook wel de Kingsmill-eilanden genoemd. De Marshalls- eilanden kan

men weder in twee groepen onderscheiden, in een westelijke groep, be-

kend onder den naam van Ptalik en in een oostelijke, die Batak genoemd

wordt. Het gezamenlijk aantal dier eilanden beloopt zes-en-veertig. Acht

daarvan — en wel de kleinste — zijn vlakke koraal- eilanden, die door

riffen omgeven zijn. De overige zijn lagunen.

Ofschoon die eilanden zich over het algemeen in een weelderigen plan-

tengroei verheugen mogen, staan ze toch in dat opzicht, in rijkdom en

verscheidenheid, ver ten achter bij de Carolinen en vooral op de Marshalls-

eilanden wordt hij naar het noorden toe steeds schraler.

Het gewichtigste voortbrengsel uit het plantenrijk is de ipandang, die

in meer dan twintig soorten voorkomt en op vele eilanden het voornaam-

ste voedingsmiddel der bevolking is. De vrucht wordt op het vuur ge-

bakken en zoo gegeten. Ze wordt echter ook wel ingelegd en draagt dan

den naam van mogan.

Naast de pandang staat de kokosnoot, die niet alleen spijs, drank en

olie levert, maar ook nog tal van andere diensten bewijst. De schalen

toch worden als vaatwerk gebruikt, terwijl van het netwerk , dat om de

vrucht henen zit, touwen en zeilen vervaardigd worden. Ja, wanneer de

inboorlingen dezen kostbaren boom niet bezaten, dan zou scheepvaart voor

hen niet mogelijk zijn. Ook de reusachtige bladen zijn van groote nut-

tigheid, daar zij de dienst doen van onze dakpannen.

De broodvruchtbooin komt niet zoo algemeen voor. Men treft hem al-

leen aan in de vochtige dalen der bewoonde eilanden.

Nog moeten we onder de voedingsplanten melding maken van den Pia-

wortel {Tacca pinatifïda), waaruit een zeer voedzaam meel vervaardigd

wordt.

Ook treft men op vele eilanden allerlei soorten van arum en pisang

aan, terwijl er ook jams verbouwd worden.

Wat het dierenrijk aangaat, dat was oorspronkelijk zeer schaarsch ver-

tegenwoordigd. Landzoogdieren kwamen er in het geheel niet voor.

Men heeft er geiten, varkens en katten ingevoerd en deze dieren hebben

zich zeer sterk vermenigvuldigd, doch zijn te gelijkertijd verwilderd. Met

uitzondering van de hoenders komen er alleen bosch- en watervogels voor;

echier is de verscheidenheid daarvan niet groot.

Onder de amphibieën verdienen de zeeschildpadden een afzonderlijke ver-

melding ; onder de visschen twee soorten van giftige roggen van buiten-

gemeene grootte. Talrijk zijn ook vliegende visschen en haaien.

Ook aan schaaldieren zijn de zeeën, die deze eilanden omgeven , zeer

rijk. Daaronder noemen we de tritonshoorn afzonderlijk. Trepang is in

groote massa's voorhanden.

De bewoners zijn zeer ongelijk over deze eilanden verspreid en nemen

van het Noorden naar het Zuiden in aantal toe. Op de dertig eilanden
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waaruit de noordelijke groep bestaat, bedraagt de bevolking te nauwer-

nood 10000 zielen. De bevolking van den Gilberts-Archipel daarentegen

mag gerust op 40000 zielen geschat worden. Die eilanden vormen dus

niet alleen het dichtst bevolkt gedeelte van den Grooten Oceaan, maar

zelfs zijn er slechts weinige streken op de geheele aarde, die hen in dit

opzicht overtreffen. Immers het bewoonbare land, dat op deze eilanden

gevonden wordt, beslaat zeker niet meer oppervlakte dan 100 km.

Alle bewoners van dezen archipel behooren tot de Mikronesiërs, doch

onder hen worden verschillende soorten opgemerkt, tusschen welke on-

derling in werkelijkheid een zeer groot verschil bestaat. Zoo hebben de

bewoners der Gilberts-eilanden een koperkleurige huid, terwijl die van de

overige eilanden veel meer tot het blanke ras naderen.

De CaroUnen, tusschen Nieuw-Guinea in het Zuiden en de Ladronen

in het Noorden, strekken zich uit over een uitgestrektheid van 30 lengte-

graden, d. i. bijna 3000 kilometers en wel in een richting van West

naar Oost. Door twee breede kanalen worden ze in drie groepen ge-

scheiden. De meest westelijke , de groep der Palau-eUanden
, omvat

de grootste aller lagunen-groepen. Ten noord-oosten daarvan ligt de

kleine groep Lamoliork, ook wel de Matelotas genoemd en verderop het

grootere, heuvelachtige eiland Yap.

De middelste groep bevat het grootste aantal eilanden en behoudens

een enkele uitzondering, zijn het allen lagune-eilanden. Het belangrijkste

van alle is Roek of Hologu. Dit eiland bestaat uit een lagune-rif, da.t

een omvang heeft van 1 85 km. In de binnenzee verheffen zich weder

eenige bergachtige eilandjes.

Het meerendeel der Carolinen is laag en vlak. De hoogere eilanden

zijn allen vulkanisch en vol steile en sterk getande bergen.

Het klimaat is gezond en de warmte wordt door frissche zeewinden

getemperd.

De kokospalm, de pandang en de pisang zijn over alle eilanden ver-

breid. Op de hoogere eilanden treft men ook areca-palmen aan, bamboes

-

riet, kruidnagelen, oranje-appelen, suikerriet, betelwortel, zoete bataten,

tal van soorten van arum of taro (Arum esculentum) . Daarentegen komt

vooral op de lagere eilanden de broodvruchtboom {Artocarpus incisa L.) voor.

Evenals op de hoogere eilanden de taro-wortel het eigenlijke voedings-

middel der bewoners uitmaakt, is dat onder de hoogere het geval met de

voortbrengselen van den broodvruchtboom.

De bevolking van den archipel der Carolinen kan geschat worden op

omstreeks 30000 zielen. Ze behooren tot het Malayo- Polynesische men-

schenras en zijn groot en kloek gebouwd. Wat hun huidskleur aangaat,

bestaat er tusschen de verschillende stammen onderling een groot onder-

scheid ; terwijl de bewoners der oostelijke eilanden een kastanje-bruine

m. 31
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huidskleur hebben, is die van de bewoners der Palau-eÜanden koperkleurig.

Allen laten hun haar lang groeien en dragen het in een knoop op het

achterhoofd. Op de westelijke eilanden hebben de bewoners leelijke, zwarte

tanden, wat een gevolg is van hun verslaafdheid aan den betelwortel

;

op de oostelijke eilanden daarentegen munt de bevolking uit door een

gaaf, sterk en spierwit gebit.

Ten opzichte van de kleeding bepalen zij zich tot het meest noodzakelijke.

Bij velen bestaat de gewoonte om zich te tatoeëren. Het middelschot van

den neus is in den regel doorboord, doch daarin wordt niet, zooals bij de

meeste stammen, bij wie deze gewoonte voorkomt, een ring gestoken, doch

zij dragen er gewoonlijk een welriekende bloem in. In de ooren daaren-

tegen dragen zij een sieraad, dat uit schildpad is vervaardigd, doch som-

tijds ziet men ze ook wel met sigaren, messen of dergelijke voorwerpen in

de ooren rondloopen.

Van de westelijke Carolinen of Palau -groep bezitten we een vrij volledige

kennis. Wij danken deze aan een Duitsch geleerde, den hoogleeraar Dr. Carl

Semper, die gedurende een verblijf van tien maanden die eilanden degelijk

onderzocht heeft en zich ten volle vertrouwd maakte met de daar heer-

schende, zeer eigendommelijke zeden. Een uitdrukking, die herhaaldelijk

in den mond des volks voorkomt, is het woord mugul, d. i. slecht.

Daarmede benoemen ze alles, wat in strijd is met de zeer eigenaardige

zedelijkheidscodex, die op de eilanden de heerschende is. En de opvatting,

die men hier van zedelijkheid heeft, is inderdaad vrij zonderling. Over

den omgang tusschen de beide geslachten denken deze eilanders al heel

gemakkelijk ; daar nemen ze het zoo nauw niet mee ; maar in dit uiterst

aristocratisch staatswezen wordt aan de etiquette des te grooter waarde

gehecht. Zoo zal b. v. nimmer een man de vrouwen begluren, wanneer

ze in het bad zijn. Semper verhaalt, dat toen hij een plaats naderde,

waar zich vrouwen baadden, zijn inlandsche gidsen luide kreten aanhieven

om de vrouwen te waarschuwen. Vandaar dat die badplaatsen de ge-

zochte plaatsen zijn, om geheime samenkomsten te houden.

Voor haar toilet hebben de dames op de Carolinen niet veel tijd noodig.

Haar kleeding toch bestaat alleen uit een heupbedekkiug, die tot aan de

knieën reikt, maar bovendien nog aan beide zijden open is.

Ook behoort het tot den goeden toon, dat de man zich nimmer bui-

tenshuis vertoont , in gezelschap van zijn wettige vrouw. Dan 'al die

zeden bestaan alleen voor hen en zij verlangen volstrekt niet van vreem-

delingen, dat ook deze ze zullen aannemen, Wat overigens hun be-

grippen van moraliteit aangaat, daarvan zag Semper de sterkste proeven.

Het kostte hem ontzaglijke moeite, 's avonds zijn kamer te doen ruimen

door een menigte vrouwen, die hem dagelijks kwamen bezoeken, alle zaken

bevoelden en betastten en zelfs van tijd tot tijd zijn bed in beslag namen.

Zoo kon de vrouw van een der hoofden maar niet bekomen van hare ver-

bazing over den vorm en de samenstelling van Seinpers hoed. Doch toen

hij uit scherts dat hoofddeksel een oogenblik op het hoofd der vrouw

plaatste, werd deze ernstig boos. Zij zeide, dat het niet paste, dat het

mugul was voor een inboorling het hoofd te bedekken. Een andermaal

werd een hoofd razend van kwaadheid, omdat Semper begonnen was met



naar zijn naam te vragen. Ook was hij eenmaal getuige van een hevig

tooneel tusschen een der hoofden en een Spaanschen mesties, met name

Gonzalez, virijl deze den koning had aangesproken in de volkstaal. Hier

namelijk bestaat een gebruik, dat men ook wel elders in Maleische staten

aantreft, o. a. op Java, dat een mindere zijn meerdere in de hooger

staande, meer beschaafde taal aanspreekt, terwijl daarentegen de hooger

geplaatste zijn mindere in de volkstaal toespreekt.

Opmerking verdient het, dat er op de Palau-eilanden ook een ridder-

orde bestaat. Het recht om dezen of genen daarmede te begiftigen berust

alleen bij den koning, die ook de orde ontnemen kan aan den in ongenade

gevallene. De orde draagt den naam van Milt en het ordeteeken is niets

anders dan de eerste halswervel van den dugoug, d. i. de Indische zeekoe

[halicore). Zoowel het begiftigen met, als het ontnemen van het ordetee-

ken is een uiterst pijnlijke operatie. Met geweld wordt de hand door

de veel te nauwe opening getrokken. Altijd worden daardoor stukken vel

en vleesch van de hand afgescheurd, soms zelfs kost het den gelukkige,

wien het onderscheidingsteeken ten deel gevallen is, een vinger. Om een

voldoend aantal ordeteekens machtig te worden, koopt de staat ze van de

zeelieden en betaalt dezen met trepang.

Zoowel onder de mannen als onder de vrouwen bestaan een soort van

gilden of genootschappen, wier leden allen ongeveer den zelfden leeftijd

hebben. Semper heeft daaromtrent de meest volledige inlichtingen ge-

geven. Zoo bestaat onder de mannen het gilde der krijgslieden, die zoowel

te land als te water dienst doen. Een ander gilde is belast met het uit-

voeren van alle werken van algemeen belang, een derde met het vervaar-

digen van de zeilen hunner oorlogsprauwen, een vierde met het jacht

maken op zekere soorten van visschen, o. a. de hierboven vermelde gif-

tige roggen.

Ook de vrouwen hebben hare gilden, met hoofden, wier gezag door

allen wordt erkend. Doch terwijl de mannelijke leden van een zelfde

gild een gemeenschappelijke woning moeten bewonen, die door daartoe

aangewezen personen gebouwd en onderhouden wordt, zijn de vrouwen

in dat opzicht geheel vrij en kannen naar goedvinden al of niet gebruik

maken van het gemeenschappelijk huis. ^.

De derde eilanden-groep van Mikronesië wordt gevormd door den Ar-

chipel der Mariannen, Ladronen of Dieven-eilanden. Zij vormen, in eene

richting van Noord naar Zuid, een uitgestrekte reeks van eilanden ; de

noordelijkste reiken tot aan den dertienden Noorder-breedtegraad, terwijl

de zuidelijke grens door den parallel van 21° gevormd wordt.

Ook zij zijn weder door een breede zeestraat in twee groepen onder-

verdeeld. De gezamenlyke oppervlakte dier eilanden kan geschat worden

1, Carl Semper, Die Palau-lnselii im Sullen Ocean. Reiserlebnisse. Leipzig. 1873. 80.
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op 1050 km., terwijl de bevolking zeker niet meer dan 5000 zielen

bedraagt.

De eilanden staan onder Spaansche heerscEap pij. De gouverneur staat

onder de bevelen van den Generaal-Kapitein van Manilla. Hij woont te

Agana op Giiajan of Guam. Deze hoofdstad, tevens de eenige stad, die

op deze eilanden gevonden wordt, heeft een bevolking van 2000 zielen

en wordt ook als banningsoord gebruikt.

De vlakke kusten der zuidel^ke eilanden zijn omgeven met koraalriffen,

achter welke goede havens gevonden worden. De grond der eilanden is

rijk en vruchtbaar en wordt door een groot aantal beken voldoende be-

sproeid.

De noordelijke eilanden verkeeren in veel minder gunstige omstandig-

heden dan de zuidelijke. Zij zijn onvruchtbaar en arm aan planten. Daar

staat echter tegenover, dat ze werkelijk op natuurschoon kunnen bogen.

Die eilanden toch zijn zeer bergachtig en ofschoon de bergen nergens

hooger dan 3000 M. schijnen te zijn, maken zij toch mét hun schilderach-

tige, getande kammen en toppen een alleraangenaamsten indruk.

De vele uitgedoofde en eenige nog werkende vuurbergen wijzen op den

vulkanischen oorsprong dezer eilanden. De kusten zijn steil en hoog, zonder

klippen of rotsen, maar ook zonder havens.

Uit de onderzoekingen van de Challenger-expeditie is gebleken, dat

ten zuid-westen van de Ladronen een der diepste punten van den

oceaan gevonden wordt. Op ll**14' N. B. en 143"! 6' O. L. v. G. peilde

de Challengcr een diepte van 4575 vademen, het hoogste cijfer, dat ver-

kregen werd. Ten westen van de Mariannen en den Bonin-Archipel

strekt zich in de aldaar toch reeds diepe zee een kloof in den bodem uit,

die een diepte heeft van 2400 vademen en wat meer westelijk verkrijgt

de oceaan overal een diepte, die tusschen 2300 en 2500 vademen af-

wisselt. Dat blijft zoo tot op een geringen afstand dar oostelijke kusten

van de Japansche eilanden.

De tallooze menigte eilanden, die Polynesië vormen , kunnen terugge-

bracht worden tot acht hoofdgroepen, waarbij zich dan eenige verzamelingen

van kleinere eilanden aansluiten.
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De westelijkste dezer groepen is de Archipel der Viti-eilanden, gelegen

ten oosten van de Nieuwe-Hebriden. Ten oosten daarvan ligt de Tonga-

Archipel, die weder de Samoa-groep ten noorden van zich heeft. Tus-

schen deze beide groepen in liggen nog weder eenige verstrooide kleinere

eilanden. Ten noorden van de Samoa-groep ligt de kleine Archipjel der

Tokelan-eilanden en ten noord- westfen daarvan ligt de Ellice-groep, die

door de zendelingen ook wel als de Lagunen-eïlanden aangewezen wordt.

De ruimte tusschen den Ïonga-Archipel en de Gezehchaps- of Societeits-

eilanden wordt ingenomen door den Ilerveij-Archipel, die uit een groote

menigte verstrooid liggende eilanden is samengesteld. Tot de zoo even

genoemde Gezelschaps-eilanden behooren de meer zuidelijk gelegen eilanden,

die gewoonlijk bekend staan onder den naam van Aitstraal-eiküiden of

Tuhuai-groep. Nog meer naar het oosten toe vinden we den grooten

Archipel der Pomotoe-., Lage- of Gevaarlijke eilanden, waarbij zich nog

meer oostelijk Rapanui of het Ooster-eikmd aansluit.

Ten noorden van de Pomotoe-eilanden, ligt de Marquesas- oi Mendana-

Archipel en ten westen en noord-westen hiervan een groote menigte

kleine verstrooide eilanden, die men tot drie verschillende groepen terug

gebracht heeft. Deze groepen zijn: de Penrkijn- of Manahiki-groep, ten

noorden van de Pomotoe-eilanden, de Phoenix-eilanden, ten noorden van

den Tokelan-Archipel en de America-groep, ten noorden van de Penrhijn-

eiianden.

De. laatste archipel eindelijk, die tot Polynesië behoort , is die der

Hawaï- eilanden, waarbij zich een geheele reeks van kleine eilanden aan-

sluit, die zich in een richting van Zuid-Oost naar Noord- West uitstrekken. ^

De groep der Viti-, 'oi beter nog der Fidscld-eilanden, strekt zich uit

tusschen 16" en 20" Z. B. en 177" en 182" O. L. v. G. Deze groep

bestaat uit twee grootere en honderd vier-en-twintig kleine eilanden, die

allen met koraalriffen omgeven zijn. Al deze eilanden zijn van vulkanischen

oorsprong. De oppervlakte van allen te zamen wordt geschat op 20800

km., waarvan slechts een derde deel bewoond is. De bodem is in-

tusschen zoo productief, dat wel een millioen menschen hier hun onder-

houd zouden kunnen vinden. Dan het is er nog verre van af, dat dit

cijfer bereikt wordt. Het aantal inwoners beloopt op zijn hoogst 146000

inboorlingen en 2040 blanken. Deze bevolking is aldus over de eilanden

verdeeld : Op Viti-Leon wonen 70000 inboorlingen en 450 blanken, op

Bana-Leuoe 33000 inboorlingen en 500 blanken en op de kleinere eilan-

den te zamen 43000 inboorlingen en 1090 blanken. ^

De inboorlingen dezer eilanden behooren tot een gemengd ras, staande

tusschen het Melanesische en het Polynesische. Zij hebben slechts weinig

1. iVIeiiiickc. Die lusolii des Slilleii Oceuiis. S. l8.

2. S. Behin uucl VVajjuer. Die Bevfe'lkeruiig der Erde. II. Goilia. 1873.
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overgenomen van de beschaving der later aangekomen blanken. Ja zij

zijn zelfs menscheneters gebleven en betoonen bij alle gelegenheden een

hartstochtelijken trek' naar menschenvleesch.

Zij zijn in twaalf of dertien stammen verdeeld. Elk dier stammen staat

onder een stamhoofd en een dier stamhoofden voert den koninklijken titel.

Natuurlijk zijn de bewoners voor verreweg het grootste gedeelte heidenen.

Toch heeft het Christendom onder hen belangrijke vorderingen gemaakt

en zijn de volhardende pogingen van Engelsche zendelingen met een bevredi-

genden uitslag bekroond geworden. Reeds vindt de Christelijke godsdienst

op deze eilanden 18500 belijders.

De Viti- eilanden gaan door voor de rijkste en belangrijkste groep van

Polynesië. 't Behoeft dus nauwelijks gezegd, dat Engeland ze geannexeerd

heeft. Den koning heeft men zijn titel laten behouden, doch hij heeft

in alle vormen zijn rijk aan de Britten af moeten staan. Zoo vormen dan

deze eilanden nog maar alleen in naam een onder Engelsche souvereiniteit

staand koningrijk. In werkelijkheid berust alle macht bij den Britschen

gouverneur.

Zooals wel van zelve spreekt, weten de Engelschen al heel wat te ver-

tellen van de verbazende vorderingen, die de beschaving op deze eilanden

gemaakt' heeft, sedert ze de zegeningen van de Britsche opperheerschappij

deelachtig werden. Zoo deelen de daar verschijnende couranten wonderen

mede van den ongeloofelijken aftrek, die allerlei handelsartikelen er vinden

en wel vooral zeep, pai'fumeriën en allerhande weelde-artikelen. Ja, het

is inderdaad verbazingwekkend, als men de ]van Engelsche zijde afkom-

stige berichten maar gelooven wil, hoe 't een Europeesche natie in den

loop van enkele jaren gelukt is om de zegeningen der beschaving te brengen.

De lange weg, dien de antropophagen van de tegenwoordige verfijnde en

overbeschaafde Europeanen scheidt, hebben de Australiërs in den tijd

van een paar raenschengeslachten afgelegd. Inderdaad ze zouden het op

die wijze ver kunnen brengen en al heel spoedig hun leermeesters ach-

ter zich laten. Jammer maar, dat die Engelsche beschaving hen zoo ge-

ducht aanpakt, dat hun zielental met het jaar afneemt en er niet veel

tijd meer kan verloopen of ze zullen geheel en al van de aarde verdwe-

nen zijn.

"t Schijnt wel, dat de sombere voorteekenen, onder welke de bewoners

der Viti- eilanden in de rij der geciviliseerde natiën werden ingelijfd, moer

en meer in vervulling zullen komen. Want somber waren deze in wer-

kelijkheid. Immers door het Engelsche oorlogschip Dido, dat den ex-koning

der Yiti-eilanden naar Nieuw-Zuid-Wales en terugbracht, werd een he-

vige mazelen-epidemie aangebracht. Alle pogingen om hare uitbreiding

tegen te gaan bleven vruchteloos en opvallend was het, dat 't juist de

stamhoofden waren, die het eerst en het hevigst werden aangetast. De

een na den ander werd door de ziekte ten grave gesleept en zij droe-

gen hun lot in stille berusting. De inboorlingen wai-en als verlamd

van schrik en weigerden of waren niet in staat elkander eenige hulp te

verleenen. ,

Door hun eigenaardige godsdienstige begrippen werd de uitbreiding der

epidemie krachtig in de hand gewerkt. Het geloof aan een onontkomelijk
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noodlot is bij hen vastgeworteld. Hardnekkig verzetten zij zich tegen de

behandeling der artsen.

Zoo hangt dan de geheele bevolking der Zuidzee-eilanden een zelfde

noodlot boven het hoofd ; zoodi'a zij met de Europeesche beschaving in

aanraking komt, is zij reddeloos ten doode gedoemd.

Ten zuid-oosten van de Viti-eilanden liggen de Tonga- of Vriend-

schaps-eilanden, door twee smalle zeearmen in drie groepen verdeeld.

Tot de zuidelijke groep behoort het voornaamste van alle eilanden Toruja-

tabu. Alle eilanden zijn omgeven door zeer gevaarlijke koraalriffen. De

grond is vruchtbaar genoeg, doch alle eilanden lijden onder een te geringe

besproeiing.

De gezamenlijke bevolking van dezen archipel kan geschat worden op

30000 zielen. Zij hebben een tamelijk lichte huidskleur en zijn Polynesiërs.

Op het punt van verstandelijke ontwikkeling staan ze ver boven alle

overige bewoners van den Zuidelijken Oceaan en in het bouwen hunner

woning en in hun huisraad, kleedei'en en wapenen geven zij bewijzen van

een meer dan gewone kunstvaardigheid. De noordelijke en middelste groep

dezer eilanden vormen te zamen den staat Bavao.

Op het gelijknamige eiland resideert koning George. Zoowel door dap-

perheid en bekwaamheid in den oorlog, als door een reeks van wijze

maatregelen en een groot diplomatiek beleid, is het hem gelukt verschei-

dene gi'oepen van dezen archipel onder zijn scepter te vereenigen. Zijn

onderdanen zijn meest allen bekeerd tot het Protestantsche Christendom. Bij

de zachtheid en wijsheid, waarmede hij de regeering voert, is zijn per-

soon een waarborg voor de veiligheid en het welzijn der Europeesche

kolonisten, die zich binnen de grenzen van zijn gebied gevestigd hebben.

Tot voor weinige jaren waren de Tonga-eilanden voor den handel in

de Stille Zuidzee van zeer ondergeschikt belang. In vlakte-uitgebreidheid

staan zij ten achter bij verreweg de meeste der overige eilandengroepen.

Maar wat aangaat de productiviteit nemen zij een eerste plaats in, wat

zich gemakkelijk laat verklaren uit de vele voordeelen, die ze boven alle

andere eilanden hebben. Vooreerst toch bezitten zij zonder uitzondering

een vruchtbaren bodem, maar bovendien — en dit vooral is een buiten-

gemeen groot voordeel — bestaat hier een goed geordende inheemsche

regeering, die sedert tientallen van jaren den vrede heeft weten te hand-

haven.

Toch ontbreekt ook weder de keerzijde van de medaille niet. Juist

de overgroote vruchtbaarheid en voortbrengingskracht van den bodem

kan op den duur een zeer nadeeligen invloed op de bevolking uitoefenen.

Hierdoor toch kunnen de bewoners zonder veel moeite in hunne behoeften

voorzien en wordt hun traagheid gestijfd, die veel meer dan bij de Me-

lanesiërS; bij de Polynesiërs een aangeboren hebbelijkheid is. Ja zelfs zgn
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de gevolgen dezer ondeugd der ingezetenen reeds duidelijk merkbaar in de

productie des lands. Toch hebben eenige Europeesche kooplieden — voor-

al veel Duitschers — een beperkten handel met Nieuw-Holland in het leven

geroepen. Het is hoofdzakelijk kokos-olie, die ze uitvoeren. Die handel

heeft ook op de inboorlingen gunstig gewerkt, daar zij langzamerhand

vele voortbrengselen der Europeesche nijverheid, als wapenen, allerhande

gereedschappen, kleedingstoffen , enz. op hun hooge waarde hebben leeren

schatten. Die handel evenwel Avordt volstrekt niet begunstigd door de

alhier gevestigde zendelingen, die op vorst en volk den grootsten invloed

bezitten. En nu moge een hunner drijfveeren zijn vrees voor het verlies

of de vermindering van hunnen invloed, 't valt niet te ontkennen, dat zij

met nog meer recht vreezen voor den invloed van de voorbeelden, door

de beschaafde Christenen van het westen gegeven.

ïen noorden van de Tonga-eilanden ligt de Samoa-archipel, ook wel

Schipjjers- of Navigators-eilanden genoemd. Zij bestaan uit vier groote

en een menigte kleinere eilanden, die een gezamenlijke oppervlakte hebben

van 3000 km. De groote dragen de namen van Sawaiï, Upolu,

Tutuila en Manua. Op het tweede dezer eilanden ligt de voornaamste

havenplaats, tegenover de hoofdstad Apia. Nog treft men op dit eiland

de piek Tafua aan, een regelmatigen kegel van 800 M. Op den top ligt

een groote krater, die geheel en al met dichte bosschen is begroeid.

De Samoa-groep behoort tot de schoonste en tevens rijkste eilanden

van den Grooten Oceaan. De vruchtbaarheid van den bodem bevordert ook

hier de verbouwing van tropische pi-odakten. De bewoners, de lichtkleu-

rigste van alle Polynesiërs, tellen een zielental van ongeveer 35000,

waarvan 18000 op Upolu. Zij zijn allen tot het Christendom bekeerd.

Er zijn slechts weinige plaatsen op aarde, waar de invloed van het

Christendom in zoo hooge mate merkbaar is als hier. Sedert de zende-

lingen hier hun arbeid begonnen , heeft er een algeheele omkeering

plaats gehad in het karakter der bewoners en in de zachtzinnige menschen,

die thans deze eilanden bewonen, zou men zeker niet de wreede, krijgs-

haftige zeeroovei'S van vroeger herkennen.

Sedert 1836 hebben dan ook de zendelingen van dezen archipel een

hoofdstation gemaakt. Zij hebben kerken en scholen gesticht en zelfs een

inrichting om aanstaande leeraars en onderwijzers op te leiden. In de

straks genoemde hoofdplaats, waar vele Europeesche kooplieden hun kan-

toren hebben, zijn ook vreemde consuls gevestigd.

Het belangrijkste uitvoerprodukt is de kokos-olie. De invoer van han-

delsartikelen heeft vooral van uit Sydney plaats of wel door Amerikaan-

sche walvischvaarders. Het zijn inzonderheid Duitschers , die handels-

betrekkingen met deze eilanden aangeknoopt hebben en door die betrek-

kingen zijn niet alleen de kooplieden zelve bevoordeeld, doch ze hebben
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ook de afzondering opgeheven, waarin deze eilanden vroeger verkeerden.

De nederzettingen, die langzamerhand op deze eilanden zijn ontstaan,

zijn meest allen van Hamburgschen oorsprong en opmerkelijk is het, dat

de aanzienlijkste en best geordende allen door een zelfde firma werden ge-

sticht en wel door de firma GodefEroy.

De voornaamste artikelen, die op deze eilanden verbouwd worden, zijn

koffie, suikerriet en maïs. Deze produkten worden voor het grootste gedeelte

uitgevoerd naar Nieuw-Zeeland en Nieuw-Holland,

Een ander artikel, dat hier ook veel gewonnen wordt, is de cobra.

Onder dezen naam vei'staat men de gedroogde en fijn gesneden kern van

de kokosnoot, die ontzaglijke hoeveelheden olie oplevert. Nog wordt er

veel katoen gewonnen, terwgl de naburige zeeën paarlemoer leveren. Dan

deze artikelen komen in belangrijkheid toch niet in vergelijking met de

cobra. Terwijl er eenige jaren geleden in 't geheel slechts enkele hon-

derden tonnen gewonnen v/^erden, beloopt de uitvoer alleen tegenwoordig

niet minder dan ruim 3000 ton.

Men legt zich op deze eilanden dan ook bepaald toe op het aankweeken

van kokospalmen, die met katoen, koffie en maïs de belangrijkste artikelen

voor den uitvoer opleveren. Hiermede worden op hunne terugreis de

schepen bevracht, die manufacturen, werktuigen, huisraad, enz. van uit

de Nieuw-Hollandsche steden aangevoerd hebben.

Apia is inderdaad een allerbelangrijkste havenplaats en het is dat

voox-al in den laatsten tijd geworden, 't Is niet alleen de in- en uitvoer-

haven voor de kleine groep van eilanden, welker hoofdstad het is; het

vormt het middelpunt voor den handel van den geheelen Grooten Oceaan,

alleen Tahiti en de omliggende eilanden uitgezonderd.

Nog kunnen de Samoa-eilanden in de toekomst van veel meer betee-

kenis woi'den en hun voortbrengselen nog ontzaglijk in waarde stijgen.

Daarvoor evenwel is het allereerst noodig, dat voorzien worde in het zeer

groote gebi'ek aan arbeidskrachten. Ook hier ondervindt men weder de

nadeelen van een te zwakke bevolkinof en ook hier ziet men weder te

vergeefs naar Europeesche landverhuizers uit, die liever met Chineesche

vasthoudendheid elkander in Noord-Amerika verdringen, dan zich te be-

geven naar tot dusver nog niet bezochte plaatsen, waar ze met open ar-

men ontvangen zouden worden. Thans heelt men op de Samoa-eilanden

getracht bewoners der Carolinen- en der Marshals-eilanden over te halen

zich als kolonisten op de Samoa-groep te vestigen. En die pogingen zijn

met goeden uitslag bekroond geworden. Wanneer de arbeiders een con-

tract willen aangaan voor den tijd van vier of vijf jaren, dan krijgen zy

vrijen overtocht. De goede voeding, kleeding en woning en de zachte

behandeling, die zij ondergaan, schijnen een groote aantrekkingskracht uit

te oefenen, ook op hun achtergebleven landgenooten, zoodat de toevloed

van dit soort van landverhuizers met elk jaar toeneemt. Meestal treden

ze in dienst van Europeesche kolonistan.

Sedert eenige jaren hebben de Samoa-eilanden hun onafhankelijkheid

verloi-en. De Noord-Amerikaansche Unie toch laat er haar sterrenbanier

wapperen en heeft het protectoraat op zich genomen. Tevens hebben de

Amerikanen te Pango Pango, de nieuwe haven van Tutuila, een steen-
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kolen-station aangelegd. Sedert dien tijd is deze vroeger weinig bedui-

dende haven met rassche schreden vooruitgegaan, vooral doordien het

nu ook de aanlegplaats geworden is van de stoombooten, die tusschen San

Francisco en Nieuw-HoUand een geregelden dienst ondei'houden.

Thans volgen drie groepen van
.
eilanden, waaromtrent niet veel be-

langrijks te berichten valt. Het zijn de Tokelan of Union-groep, de

Ellice-groep, en de Cooks-, Hervey- of Mangea- archipel'

De
.
Union-groep, want onder dezen naam is zij het meest bekend,

bestaat uit slechts drie eilanden, die door omstreeks 500 menschen wor-

den bewoond. Alleen aan de guano-lagen, die er op gevonden worden,

hebben zij nog eenige belangrijkheid te danken en alleen om in het bezit

dier lagen te zijn, heeft de Noord- Amerikaansche Unie haar vlag op deze

eilanden geplant.

De Ellice-groep is iets grooter, daar zy uit elf grootere en eenige

kleinere eilanden bestaat. Ze worden ook wel Waitapu of Peijsters-

eilanden genoemd. Het zijn vlakke koraal -formaties
,

waarop tal van

kokospalmen groeien. De bewoners, hoogstens 2500 in getal, zijn allen

tot het Christendom bekeerd.

De Cooks-archipel bestaat uit een tiental vruchtbare koraal-eilanden,

die te zamen een oppervlakte van 250 km. beslaan. De ligging dier

eilanden is zeer ongunstig, daar ze door de vele koraalrotsen, die ze om-

geven en de geweldige branding, die op de kusten staat, bijna niet te

bereiken zijn. Daar komt nog bij, dat bruikbare havens te eenenmale

ontbreken. Ook hebben ze in hooge mate gebrek aan water.

Het gunstigst is de toestand op het grootste dezer eilanden, dat den

naam draagt van Raratonga. Dit eiland is van vulkanischen oorsprong,

ofschoon later de koraaldieren krachtig hebben mede gewerkt om het te

vergrooten ; het is bergachtig en vruchtbaar, het laatste vooral in de

goed besproeide kustvlakten. Op dit eiland volgt in grootte Mangaia of

Mnngia , het zuid-oostelijkste van de geheele groep.

De gewichtigste voortbrengselen van dezen archipel zijn kokospalmen,

broodvruchten, pisang, koËBe, katoen en tabak.

Ook hier is het opmerkelijk welk een verbazenden invloed het Chris-

tendom heeft te weeg gel)racht. De zendelingen, die in 1821 hun arbeid

begonnen, vonden een wel is waar krachtige en energieke, doch tevens

barbaarsche en krijgszuchtige bevolking, die ook menschenvleesch niet ver-

smaadde. Dan nog geen halve eeuw is er noodig geweest ora een geheelen

ommekeer te weeg te brengen. De voormalige antropophagen zijn zoo

beschaafd geworden, dat er onder hen geen enkele gevonden wordt, die

den bijbel niet leest. Ja zelfs hebben de meesten hunner de Europeesche

kleederdracht aangenomen en velen bewonen thans steenen huizen. Op

het straks genoemde voornaamste eiland is een school gesticht, waarin
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godsdienstleeraars worden opgeleid, die tevens onderricht ontvangen in

allerlei handwerken, als timmeren, metselen, enz. Thans vormen zij eenige

kleine staten, die een geregeld en goed geordend bestuur hebben.

Jammer slechts, dat ook deze menschen onderworpen zijn aan het noodlot,

dat op alle Zuidzee-eilanden schijnt te rusten. Met schrikwekkende snel-

heid sterven zij uit, zoodat het nog maar een kwestie van tijd is, wan-

neer hun stam geheel en al van de aarde verdwenen zal" zijn. Tegenwoordig

bedraagt hun zielental ter nauwernood 10000, waarvan er 6000 op Ka-

ratonga wonen.

Van veel meer belang dan deze groepen is de Archipel der Gezelscliaps-

of Societeits- eilanden. Met deze groep betreden we het oostelijk deel van

Polynesië, dat direct of indirect aan Franschen invloed onderworpen is.

Ja, men kan bijna zeggen, dat de Franschen in het bezit zijn der So-

cieteits-, Pomotoe-, Marquesas- en Tubuai- eilanden. Daarbij zijn zij er

voortdurend op uit om hun protectoraat ook over de overige groepen van

Polynesië uit te strekken. Hierdoor komen zij herhaaldelijk in conflict

met Amerikaansche, Duitsche en Engelsche kooplieden, die handel drijven

met de bewoners dier eilanden en in enkele gevallen zich ook nog wel

eens met den slavenhandel afgeven.

De Gezelschaps-eilanden, elf in getal, vormen een reeks, die zich in

een richting van Noord-West naar Zuid-Oost uitstrekken. Zij behooren

tot de meest bekende van den Groeten Oceaan. Ze worden door een

breede zeestraat in twee groepen gescheiden, een westelijke en een oostelijke.

De westelijke draagt bij de Engelschen den naam van Leeward-islands,

terwijl ze de oostelijke Windward-islmids noemen.

Onder de eerstgenoemde eilanden zijn de belangrijkste de vier zooge-

naamde koningrijken Htiahine, Raiatea, Tahaa en Borabora. Door de

daar aanwezige blanken gesteund, hebben de ^inboorlingen dier eilanden

hun onafhankelijkheid weten te handhaven, zoodat ze voor den Franschen

invloed bewaard gebleven zijn. Tot de oostelijke groep behooren Eimea

of Moorea, in het westen, Maitea in het oosten en in het midden Tahiti,

dat vermaard is om zijn tooverachtig schoone natuur.

Alle eilanden te zamen hebben een oppervlakte van 1700 km. en

een bevolking van 18000 zielen.

Het belangrijkste eiland is Tahiti. Dit beslaat alleen meer dan de

helft van de totaal-oppervlakte van den archipel en wordt door 10000

menschen bewoond.

Het eiland is klaarblijkelijk van vulkanischen oorsprong en zeer berg-

achtig. Het heeft een nagenoeg ronden vorm en stijgt naar het midden

toe amphitheatersgewijze op. Door een tamelijk vlakke en smalle landtong

is het verbonden met een tweede eiland, dat ook weder een ronde ge-

daante heeft.
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Het zachte klimaat is buitengemeen gezond en maakt het mogelijk alle

voortbrengselen van den tropischen zone te verbouwen en deze voorden

dan ook allen in grooten overvloed gevonden. De lucht is als doortrok-

ken met den geur van duizenden van de welriekendste bloemen en tallooze

vogelen, met de schitterendste kleurenpracht, {zetten aan de natuur een

groote levendigheid bij.

»Eeeds de vaart langs de noordkust van het eiland," aldus laat zich

de Vrijheer Von Popp uit, »is betooverend schoon. De lage kuststreek,

die zich uitstrekt tusschen het witte strand der lagunen en de vrij steile

berghellingen van het binnenland, prijkt met de weelderigste kleurscha-

keeringen, die afwisselen tusschen het schitterend donker groen van den

bi"oodvruchtboom en het lichte groen der jonge bananenbladeren.

Naar het binnenland van het eiland openen zich romantische kloven en

dalen, terwijl de achtergrond gevormd wordt door de omtrekken van den

2400 M. hoogen Oroheaa.

Maar hoe schoon dit alles ook zijn moge, toch wordt het nog verre

overtroffen door de pracht van het tooneel, dat zich aan den verbaasden

blik van den opgetogen reiziger voordoet, wanneer het schip het laatste

voorgebergte omgevaren is en de haven van Papeete in de verte opdoemt."

Dit aardsche paradijs wordt bewoond door menschen, die tot de schoonste

der aarde behooren. De eerste Europeanen, die hier voet aan wal zetten,

stonden als verstomd bij het zien dier weinig of niet bedekte vormen van

de meest volmaakte schoonheid. De oudere reisverhalen zijn opgevuld van

verhalen van de bijna bovenmenschelijke schoonheid der ïahitische meisjes.

In de latere tijden klinken de bex-ichten daaromtrent wat minder poë-

tisch. Zoo O. a. onze zoo even genoemde berichtgever, die aldus spreekt :

sAl zoekt men ook te vergeefs naar het reuzengeslacht, waarvan kapitein

Cook melding maakt — want de beschaving en de brandewijn hebben

hun werking niet gemist — toch is en blijft het een schoon menschenras,

dat dit aardsche paradijs bewoont. Deze menschen toch hebben een slan-

ken, krachtigen lichaamsbouw, een donkerbruine huidskleur, een platten,

breeden neus, een weinig opgekrulde lippen, spierwitte tanden en zwart,

meestal kroes haar. De mannen hebben slechts weinig baard.

De inboorlingen der Gamhier-eilanden, die in het visschen naar paarl-

oesters hun voornaamste middel van bestaan vinden, onderscheiden zich

van die der Gezelschaps- eilanden door een buitengemeen schoenen lichaams-

bouw en een zeer donkere huidskleur. Zij komen mij voor veel meer

vatbaar te zijn voor verstandelijke ontwikkeling dan de bewoners van

Tahiti. Opmerkelijk is het, dat zij allen zeer sluik haar hebben.

De beschaving heeft zich ook van Tahiti meester gemaakt en heeft

aldaar toestanden in het leven geroepen, welke de Europeesche tamelijk

wel nabij komen. Met het Christendom werden ook zachtere zeden inge-

voerd bij de inboorlingen, die vroeger menschenoifers brachten en op een

zeldzaam laag standpunt van zedelijkheid stonden. Heden ten dage moet

men in het binnenland doordringen om den Kanaka in zgn natuurtoestand

te zien of de bekoorlijke Tahitische meisjes, met bloemen getooid, haar na-

tionale dansen te zien uitvoeren.

En hoelang zal dat alles nog duren '? Helaas, 't is hier weer 't zelfde
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geval als op alle omliggende eilanden. Alle bei-ichten uit deze streken

eindigen met het zelfde eeuwig eentonige refrein: »het zielental gaat

met onrustbarende snelheid achteruit en de tijd kan niet verre meer zijn,

dat de bevolking geheel en al uitgestorven is."

Trouwens dat idyllische, dat men vroeger bij deze natuurmenschen be-

wonderen kon, is reeds sedert lang verdwenen. De korte, schilderachtige

kleeding verdween, om voor lange, stijve rokken plaats te maken, de

schilderachtige dansen en zoetvloeiende, soms iet wat wilde liederen wer-

den dcor de zendelingen als heidensche misbruiken verboden en met de

zegeningen der westersche beschaving deden ook dronkenschap en allerlei

vroeger onbekende ziekten haar intocht en sleepten jaarlijks honderde

slachtoffers ten grave.

Het Fransche protectoraat strekt zich uit over de Gezelschaps- en

Pomotoe-eilanden, die eigenlijk geheel en al als een kolonie worden be-

stuurd. Wel is waar is de koningin van Tahiti — Pomare IV — in naam

nog altijd souverein, doch reeds tot tweemalen toe heeft zij het zich moe-

ten laten welgevallen met al haar raadslieden gevangen genomen te worden,

omdat zij het gewaagd had een der talrijke wetten af te keuren, die

week aan week in de »Messager de Tahiti" verschijnen.

Ze geniet aan de andere zgde de bescherming van het Pransche gou-

vernement. De rood-wit-roode vlag van Tahiti voert in den linkerhoek het

Fransche blauw, wit en rood en alleen de schepen, die onder deze vlac,

het zoogenaamde pavillon du protectorat, varen, mogen met de overige

eilanden handel di'ijven.

Overigens maakt zij van de militair-e macht van Frankrijk ook gebruik

om orde te houden in haar eigen gezin en in de eerste plaats onder haar'

hoopvolle zonen.

Voor het uiterlijke bewijst het Fransche gouvernement haar als gekroond

hoofd allen mogelijken eerbied. Eenmaal zelfs werd een Spaansch oorlog-

schip gedwongen de goede vrouw met een- en-twintig saluutschoten te

begroeten.

Tahiti's hoofdstad Papeete biedt de grootst mogelijke tegenstelling aan.

In dit stadje, dat nog geen 2000 inwoners heeft, zijn, met uitzondering

van het Amerikaansche, alle mogelijke menschenrassen vertegenwoordigd.

De Rue de RivoU, met haar Palais de Justice, Trésor- Colonial en andere

gebouwen, voert langs het paleis van den jGouverneur en het nog niet

geheel voltooide paleis van de koningin, naar de Place de la Cathédrale.

De toren van deze nog geheel nieuwe hoofdkerk is zoo wanstaltig leelijk,

dal zij alleen bijna in staat zou zijn alle schoonheid aan het bekoorlijke

plaatsje te ontnemen.

De Rue de Pologne vertoont de schaduw- of laat ik, om mij duidelijker

uit te drukken, liever zeggen de nachtzijden van dit kleine Parijs onzer

tegenvoeters, terwijl een eind verder, een menigte van Chineesche «Stores''

en »Tea-Shops" aan de Chineesche wijk van San-Francisco herinneren.

Papeete is de stapelplaats voor den handel in producten, afkomstig

van alle Zuidzee-eilanden, die ten oosten van den 160^'^" lengtegraad

gelegen zijn. Kleine schoeners, van twintig tot vijftig tonnen inhoud,

brengen de voortbrengselen der afzonderlijke eilanden naar Tahiti, van
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Waar ?e bij gelegenheid met zeilschepen direct naar Europa worden ge-

zonden. Naar gelang van den tijd van het jaar volgen die schepen den

v?eg om kaap Hoorn of om de kaap de Goede Hoop. Deze schoeners, die

ten getale van ongeveer twintig de vlag van Tahiti voeren, nemen ook

weder een deel der door die schepen aangebrachte goederen mede, om
deze op de andere eilanden om te zetten.

De voornaamste uitvoerartikelen zijn kokospalmen, kokosnoten en olie,

paarlemoer, katoen en een weinig suiker. Deze artikelen gaan naar Europa,

hoofdzakelijk naar Engeland en Duitschland en voor slechts een klein

deel naar Frankryk. Oranje-appelen, trepong en fungus worden meer

naar Californië uitgevoerd. Ingevoerd worden spiritualiën, ingelegde groen-

ten en vruchten, allerlei soorten van huisraad, kleedingstukken, leder en

timmerhout. Dit laatste wordt meestal uit Californië aangevoerd. De

paarlen en het paarlemoer worden tot dusverre uitsluitend door de inboor-

lingen ingezameld. '

De Tuhuai- of Australhche-eilanden, die ten zuiden van de Gezelschaps-

eilanden liggen, zijn vijf in getal. Ze zijn vulkanisch, heuvelachtig en

hebben een voldoende besproeiing. Vandaar dat ze rijkelijk kunnen voor-

zien in de behoefte der schrale bevolking. Immers ze worden bewoond

door slechts 1300 pei-sonen. Deze inboorlingen zijn mede tot het Chris-

tendom bekeerd en dat ook daar de westersche beschaving tot op zekere

hoogte doorgedrongen is, bewijst het feit, dat allen lezen kunnen.

Twee dezer eilanden — High Mand en Tuhuai— behooren aan Frankrijk.

Ze worden echter slechts zelden door Fransche schepen bezocht en heb-

ben dan ook voor het internationaal verkeer een geringe belangrijkheid.

Ook de niet ver van de vorige gelegen Pomotoe-eilanden zijn van

ondergeschikt belang. Deze archipel komt op de kaarten onder zeer

verschillende benamingen voor. Ze worden ook Tuamatoe-, Lage-, Ge-

vaarlijke- en Paad-eilanden genoemd. De naam »gevaai-lijke eilanden"

hebben zij zeker daaraan te danken, dat niet alleen de meesten zich slechts

weinig boven den spiegel der zee verhefifen, maar ook een tal van rotsen

en koraalbanken gevonden worden, die een paar voet beneden het water-

vlak blijven, zoodat de zee tusschen en om deze eilanden niet dan met

de grootste behoedzaamheid bevaren kan worden.

l. Constaiilin Freilierr Von Popp. Eiiie Reise iiacli Tahiti. Millli. Jer k. k. geogr. Gesell-

sch. in Wien. 1875. S. 304—370.
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fiun aantal bedraagt ongeveer tachtig. Ze zijn allen vlak, goed besproeid

en zwak' bevolkt. Van tyd tot tijd komt het voor, dat het water der

vele bronnen brak wordt.

De weinige belangrijkheid, die ze nog hebben, danken zij aan de parel-

visscherij en aan de opbrengst der kokosolie.

Ook deze eilanden staan onder Fransch protectoraat, evenals de Gam-

hier of Mangareva-eilanden. Vroeger droeg deze archipel den naam van

zijn ontdekker Roggeveen. Deze vulkanische eilanden zijn steil, hebben

een vrij weelderigen plantengroei en wat vooral in deze streken een on-

waardeerbaar en zeldzaam voorrecht is, ze bezitten ook goed drinkwater.

Ten zuiden der Pomotoe-eilanden op 25*^3' Z. B. en 112''29' W. L.,

ligt het rotsige, ongeveer een halve mijl lange eiland Pitcairn. Het bestaat

uit vulkanisch gesteente, is bergachtig en de bergen zijn tot aan de top-

pen met bosschen bedekt. Meermalen heeft het eiland behoefte aan water.

In 1.790 kwamen hier negen muitelingen van het Engelsche schip

Bounty , met achttien bewoners van Tahiti. Ten gevolge van hevige

twisten bleven slechts een matroos, twaalf Tahitische vrouwen en negen-

tien kinderen in leven. Hun nakomelingen bewoonden en bebouwden het

vruchtbare rotseiland en leefden eendrachtelijk, rein van zeden en vroom.

Toen in 1831 hun aantal tot op zeven en tachtig gestegen was, liet de

Britsche regeering hen op hun verzoek naar Tahiti overbrengen. Hier

werden zij spoedig de prooi van een hevige epidemie, die er twaalf ten

grave sleepte. Vooral van toen af wenschten de overigen hun geliefd

Pitcairn vurig terug. Aan hun verlangen werd voldaan en zij terugge-

bracht. In 1855 was hun aantal geklommen tot honderd-zeven-en-tachtig

en was het kleine eiland niet meer in staat hen allen te voeden en de

regeering liet hen naar het Nordfolk-eiland overbrengen. Dan wederom

werd velen het heimwee te sterk en dezen keerden wederom naar Pit-

cairn terug. ^

Ten noorden van de Pomotoe-eilanden liggen de Mm-'quesas, een archipel

van zeventien eilanden, waarvan er echter slechts twaalf goed bekend zijn.

Men kan deze eilanden in twee groepen verdeelen : een zuid-oostelijke en

een noord- westelijke groep. Van de bekende behooren tot de eerste groep :

Fatuhiwa, Tauata, Motane, Hiwa- Oa en de rots Feuhuka ; tot de

tweede: Üa-Poa, Nukuhiwa, Ua-Uka, Hiau, Fetuhu, de zandige atol

lle de corail en de rots Motu-Iti. Al deze eilanden te zamen hebben een

oppervlakte van 1320 km. en een bevolking, die geschat wordt op

80U0 zielen.

De Marquesas-eilanden zijn alle van vulkanischen oorsprong. Ten op-

zichte van den vorm en het voorkomen der kusten, vertoonen ze een

groote overeenkomst met de Samoa-eilanden. Het bergachtige binnenland

1. Sacks Aardrijksk. Iiandb. V. Bladz 343.
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loopt steil op. Hier en daar verheffen zich de bergen tot een hoogte van

1140 M. Dan daarnevens en daar tusschen treft naen ook vruchtbare en

goed besproeide dalen aan De kusten zijn vrij van koraalklippen. Alleen

Ua-Uka maakt daarop een uitzondering, daar zich hier op geringen afstand

van de kust een tamelijk uitgestrekte rij klippen verheft.

De meesten dezer eilanden vertoonen groote bochten, die havens vor-

men. Veilig echter kan men deze niet noemen, wegens de hevige val-

winden, die van tijd tot tijd van de bergen afdalen.

De bodem is veel minder vruchtbaar dan die van het naburige Tahiti

en brengt ook veel minder voortbrengselen op. Op Nukuhiwa vooral

verheffen zich machtige berggevaarten, die öf geheel en al uit bazalt be-

staan óf althans toppen hebben, die uit dat gesteente zijn samengesteld.

Op sommige punten vormen de hellingen loodrechte rotswanden van aan-

merkelijke hoogte.

Over het algemeen is de grond rotsig en slechts spaarzaam met hu-

raus bedekt. Waar dat het geval is, prijkt weldra een tropische planten-

wereld in haar volle pracht.

Wat het klimaat aangaat is het in het kustgebied bepaald heet en de

zonnestralen verwarmen lucht en zee tot een nagenoeg gelijke temperatuur

Maar wanneer men de bergen bestijgt, dan maakt die hitte plaats voor

koelte niet alleen, maar zelfs voor koude, zoodat men zich verplaatst zou

kunnen denken in een der Zwitsersche Alpendalen. Maar vooral is het kli-

maat gezond en noch inboorlingen, noch vreemden zijn meer dan elders

aan ziekten onderhevig.

De bewoners der Marquesas-eilanden gaan gewoonlijk door voor de

schoonste inboorlingen der Zuidzee-eilanden. Ja sommige beweren zelfs,

dat ze in schoonheid de bewoners der Tahiti-eilanden nog overtreffen.

Hun huidskleur is geel, doch het is niet het vuilachtige geel, dat vele

Mongoolsche stammen zulk een onaangenaam, haast zouden we zeggen

onfrisch voorkomen geeft, veeleer hebben zij iets frisch, de uitdrukking

, van gezondheid en kracht en door ' het geel henen schittert op de wangen

een rooden tint. Maar vooral hun vormen naderen de grenzen der vol-

maaktheid. Volgens Cook kan geen enkel ander volk zich met hen me-

ten, ten opzichte van de evenredigheid der ledematen onderling. Zij

hebben een kloeke, krachtige gestalte en zijn zeer. gespierd. De lengte der

mannen wisselt af tusschen 1.77 en 1.83 M. Hun tanden en oogen zijn

niet zoo schoon als bij sommige andere stimmen. Het haar is zeer ver-

schillend van kleur. Alleen rood haar komt nooit voor. Zij hebben de

gewoonte zich te tatoeëren en betoonen daai'bij veel smaak te bezitten.

Niet zelden echter wordt daardoor de kleur van hun huid aanmerkelijk

veel donkerder.

Zij hebben een open gelaat, met zeer aangename gelaatstrekken, die

getuigen van groote levendigheid.

De vrouwen zijn iets kleiner dan de mannen, maar vooral niet minder

goed geproportionneerd.

Wel is waar hebben ook zij een eenigszins donkere huidskleur, doch

over het algemeen zijn b. v. de vrouwen in Zuid-Europa niets blanker

dan zij en over het algemeen moeten deze in schoonheid voor hare zus-
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ters der Zuidzee-eilanden onderdoen. Bij haar komt de gewoonte van

tatoeëren slechts zeer zelden voor.

In zeden en gewoonten, inzonderheid echter in godsdienstige gebruiken,

bestaat een groote overeenkomst tusschen de bewoners der Marquesas-

eilanden en die van Tahiti. Zij bezaten — en voor zoover ze heide-

nen gebleven zijn, bezitten zij nog — vele godheden. In elk district be-

stond een morai, waar zwijnen aan bunne goden werden geofferd. Want

ofschoon ze antropophagen waren, kwamen menschenoffers toch niet voor.

De pogingen der zendelingen, om hen tot het Christendom te bekeeren,

bleven langen tijd zonder gevolg. Thans hebben de meesten den Eoomsch-

Katholieken godsdienst aangenomen, doch zoo men af wil gaan op de

mededeelingen van Baron Popp, zijn zij in alle opzichten aan hun vroegere

zeden en gewoonten getrouw gebleven en hebben ook de gewoonte van

het menscheneten niet afgelegd.

Onder hunne deugden moet in de eerste plaats een hooge mate van

gastvrijheid genoemd worden ; onder hunne ondeugden strijdlustigheid, die

zich maar al te vaak in bloedige, binnenlandsche veeten openbaart.

Het voornaamste eiland van dezen archipel is Niikuhutua, vroeger een

strafkolonie van Frankrijk. Tegenwoordig houdt de Pransche commissaris

der kolonie Marquesas zijn verblijf in de kleine, doch levendige havenstad

Taiohai. Een aantal kooplieden heeft zich hier gevestigd en geniet er de

voordeelen van de bescherming der Franschen.

Ons blijft nog over melding te maken van eenige kl-einere eilanden.

In de eerste plaats noemen we Nataya, dat ook wel voorkomt onder de

namen van Nateaya, Onateya en San Pedro. Het ligt ten oosten van

Tanata en even ver ten zuiden van Hiwa-Oa. Het heeft een omtrek

van vijftien kilometers, is tamelijk hoog, zeer vlak en met zware wouden

bedekt, die echter herhaaldelijk afgewisseld worden door schoone, grasrijke

vlakten.

Ten noord -westen van Hiwa-Oa ligt Tebua of Hoods Island. Dit

kleinste eiland van de geheele groep heeft een weinig uitlokkend voor-

komen.

De Roberts-eilanden, op 7"53' Z. B. gelegen, ten noord-westen van

Nukuhuwa, zijn hoog en onbewoond, doch worden zeer dikwijls door zee-

vaarders bezocht. Het grootste van allen is ongeveer 4.5 kilometers lang

en even breed. Op de noord-westkust treft men een bocht aan, die een

zeer goeden ankergrond aanbiedt. De kust van deze golf is buitengemeen

vruchtbaar, doch overigens is het eiland woest en dor.

Ook de kleine Hergest- eilanden, ten westen van Nukuhuwa gelegen, zijn

onbewoond.

Van de Marquesas-eilanden in eene westelijke richting voortgaande, be-

reiken wij het eerst de Manihiki-groep. Ten noorden daarvan liggen de

verstrooide groepen der Phoenix- en America-eilanden, Deze beide groepen

worden ook wel samengevat onder den naam van Centraal-Polynesische

III.
'

3-2
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Sporaden. Zij danken hun belangrijkheid uitsluitend aan de rijke guano-

lagen, die men er aantreft en die door de Amerikanen worden geëxploi-

teerd. Eindelijk bereiken we, in de nabijheid van den Kreeftskeerkring,

de eenzame groep der Hawaï of Sandwichs-eilanden. Deze archipel

vormt een klein zelfstandig koningrijk. Het is in werkelijkheid onafhan-

kelijk, al is ook de invloed der Amerikanen er zeer merkbaar.

De geheele groep bestaat uit zeven groote, vulkanische en vier kleine

rotseilanden. De eerste, die bewoond worden, zijn : Oahid, Kauai, NU-

hau, Mau>, Molokai, Lanai en Haivai. De vier laatste : Kaula, Lelnia,

Kahoolawi en Molokini, zijn onbewoond. Allen te zamen hebben een op-

pervlakte van 19250 km. en een bevolking van omstreeks 50000 zielen.

Ook de Hawaï- eilanden vormen in hun soort een paradijs. Naar alle

zijden strekt zich de onbegrensde oceaan uit, waarin een helder blauwe

hemel zich afspiegelt. De zuivere, door duizende geuren doortrokken

lucht lokt tot genieten uit. En waarlijk de menschen zien er uit, alsof

ze in een voortdurend feestelijke stemming verkeerden. Nooit ziet men

ze vermoeid van den arbeid, maar integendeel hebben zij het voorkomen

van blijmoedige genieters te zijn. Gewoonlijk ziet men hen allerhande

spelen uitvoeren, 't zij op hun vlugge, sierlijke paarden, die lustig draven

op den harden bodem van wit zand, langs het strand der zee, 't zij in

hun sierlijke, ranke bootjes, die met een zeldzame lichtheid over het

blauwe water voortschieten.

Dan de landschappen in het binnenland doen op het punt van schoon-

heid voor de kuststreken niet onder. Alom vlieten heldei'e beken en

strooraen, tusschen de groene, met veelkleurige bloemen getooide heuvelen

door en niet zelden zijn die wateraderen als verborgen in diepe kloven.

De ontzaglijk groote hoornen, met hun weelderig loofdak, strekken hun

reuzenarmen in alle richtingen uit. En van die boomen hangen tal van

saprijke en voedzame vruchten naar beneden, als daar zijn bananen,

broodvruchten, guaven en kokosnoten. Waarlijk het is, alsof de in een

zegen verkeerde vloek : ))In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood

eten", nimmer op deze eilanden rustte of rusten zal.

Een schrille tegenstelling met die lachende natuur, doch die aan het

geheel een karakter van grootschheid bijzet, vormen de vreeslijke werkin-

gen der onderaardsche krachten. Inzonderheid op het voor een deel kale en wa-

terlooze eiland Hawaï hebben zij vreeselijke vuurmonden geopend. Hier ver-

heffen zich drie der hoogste toppen van Polynesië, te gelijkertijd drie werkende

vuurbergen : d3 Mauna Kea, die een hoogte bereikt van 4252 M., de

Mauna Loa, die 4194 M. hoog is en de Mauna Hulalai, die ofschoon

veel minder hoog, zich toch nog 3048 M. boven den spiegel der zee

verheft. Nog moeten we melding maken van een vierde vulkaan, die

wel is wat.r niet van die kracht is als de drie genoemde, doch een nog

veel dieperen indruk maakt. Het is de Kilauea. Deze berg mag wellicht

de merkwaardigste vulkaan der geheele aarde genoemd worden. Immers

de verbazend groote krater is steeds gevuld met gloeiende, kokende lava,

een verschijnsel, dat men nergens elders aantreft en dat vooral gedurende

de nacht een overweldigenden indruk maakt. Deze krater, die zeer ge-

makkelijk te bereiken is, heeft een elliptischen vorm, Vooral het bij
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afwisseling stijgen en dalen van de lava is een eenig verschijnsel.

Op den 14''<^" Februai-i van het jaar 18 77 had deze vulkaan een ge-

weldige uitbarsting, nadat hij gedurende elf jai-en geen spoor van werk-

zaamheid had vertoond. De vuurrood gekleurde damp- en rookwolken

werden, met de verbazingwekkende snelheid van 1520 M. in de eerste

minuut, tot een hoogte van meer dan 4.570 M. opgeslingerd. De gloed

was zoo sterk, dat op het geheele eiland de nacht als 't ware in dag

veranderd werd. Zelfs op het tamelijk afgelegen eiland Maui wns hij dui-

delijk merkbaar.

Tien dagen daarna had niet ver van daar eene andere, niet minder

opmerkelijke uitbarsting plaats en wel die van een onderzeeschen vulkaan

in de bocht van Kealakeakua. Een ontelbare menigte roode, blauwe en

groene vlammen verhieven zich boven de oppervlakte der zee. Ontzettend

groote blokken lava werden in de hoogte geslingerd en de lucht werd

met een sterke zwavellucht bezwangerd. Terzelfder tijd vernam men

een geluid als van een onderaardschen donder. Het water was, daar,

waar de uitbarsting plaats had, sterk bewogen, als ware het tot den

hoogst mogelijken graad van hitte opgevoerd. Enkele schepen en booten,

die zich in de nabijheid bevonden, werden door brokken lava getroffen,

die evenwel slechts geringe schade aanrichtten. Deze vulkanische uitbars-

ting was voorafgegaan door een zeer hevige aardbeving.

De onafhankelijkheid van het eilandenrijk Hawaï dagteekent van het

jaar 1840 en vier jaren later volgde de erkenning van de zijde van Ame-

rika en van die der Europeesche mogendheden. Het vormt een constitu-

tioueele monarchie en heeft in 1864 een tamelijk vrijzinnige grondwet

verkregen. De volksvertegenwoordiging bestait uit een kamer. De mi-

nisters zijn verantwoordelijk.

Men treft in dit rijk een tal van huizen aan, die op Europeesche wijze

gebouwd zijn. De verschillende plaatsen zijn door goede wegen met el-

kander verbonden. Dat ook de intellectueel e ontwikkeling des volks niet

verwaarloosd wordt, bewjjzen de drie honderd scholen, die in de drie laat-

ste jaren werden opgericht.

De macht van den koning is natuurlijk reeds daardoor beperkt, dat

hij zijn rechten als wetgever met de kamer van volksvertegenwoordigers

deelt. Bovendien moet hij in gewichtige aangelegenheden het gevoelen

hoeren van den Geheimen Raad. Deze raad is samengesteld uit de mi-

nisters, de gouverneurs van de meest belangrijke eilanden, den kanselier

van het koningrijk en zestien andere leden, die door den koning benoemd

woi'den, voor de eene helft uit inboorlingen, voor de andere uit genatu-

raliseerde vreemdelingen.

De residentie des konings is Honolulu, op Oahu. Deze stad heeft

eene bevolking van 14000 zielen en staat met San Francisco in geregelde

stoomvaartverbinding. Een andere belangrijke stad is Hïlo, op Haivaï,

met 6000 inwoners.

Ten opzichte van het oorlogsbudget onderscheidt dit eilandenrijk zich

zeer gunstig van de Europeesche staten. Het staande leger toch telt

slechts vyf-en-zeventig man.

De bewoners der Hawaï -eilanden — de Kanaken — behooren tot de
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meest ontwikkelde volken der Zuidzee-eilanden, zoowel uit een lichamelijk

als uit een verstandelijk oogpunt. Zij hebben de Europeesche zeden en

gewoonten geheel en al aangenomen, of laat ons liever zeggen de Ame-
rikaansehe, want vooral Amerika heeft hier zijn invloed doen gelden. De
dames volgen de modes, die haar uit Amerika toegezonden worden en

spreken bij voorkeur Engelsch. Mannen en vrouwen staan' tot op zekere

hoogte onder den invloed van protestantsche zendelingen.

Wat do maatschappelijke toestanden op deze eilanden aangaat, deze

kunnen volstrekt niet bevredigend genoemd worden. Van de suikerplan-

ters steken vele diep in schulden en dat wordt van jaar tot jaar erger,

vooral ook omdat de prijs van de suiker in San-Francisco — en dit is

hun voornaamste, bijna hun eenige marktplaats — bij voortduring zeer

laag blijft.

De pogingen om ook de koffiekultuur in te voeren kunnen gerust be-

schouwd worden als te zijn mislukt. Trouwens over het algemeen is het

gebleken, dat de bodem van deze eilanden niet bizonder geschikt is voor

landbouw. Het is dan ook volstrekt niet te verwonderen, dat er

onder de planters een zeer gedrukte stemming heerscht. Daarentegen is de

toestand van de volksklasse — voor zoover men daarvan hier spreken

kan — in geenen deele onbevredigend.

Ook hierin heeft Hawaï andere en grootere beschaafde staten nagevolgd,

dat het behoorlijk zijn staatschuld heeft. Deze bedraagt echter niet meer

dan ƒ 720000. — De belastingen zijn volstrekt niet drukkend Zoo bedraagt

de inkomstenbelasting niet meer den ^^^or geen enkel artikel

is het tarief hooger dan 10"/^. Daarentegen moet men, om stemrecht

te verkrijgen, jaarlijks een belasting van ƒ 12.— betalen.

Evenals op alle andere eilanden der Stille Zuidzee, gaat ook op deze

het zielental der bevolking met elk jaar achteruit. De bewoners lijden

veel onder een huidziekte, die bekend is onder den naam van y>Maipake"

.

Zij, die door deze ziekte, die een zeer besmettelijk karakter schijnt te

hebben, worden aangetast, moeten zich terugtrekken in een afgelegen dal

op het eiland Molokai en leven daar in een volslagen afzondering van

hun overige landgenooten.

Om billijk te zijn, moet het erkend worden, dat de zendelingen en vooral

de evangelische, voor een groot gedeelte de schuld dragen van de ont-

volking, zoowel van deze als van alle andere eilanden in den Groeten

Oceaan. In hun ijver om deze onbeschaafde voikeu van het eeuwig ver-

derf te redden, gingen zij niet altijd met de noodige wijsheid te werk.

Al te veel stelden zij onze westersche methode van onderwijs op den

voorgrond. Het schijnt wel, dat zij in den waan verkeerden, dat het

voldoende is iemand lezen en schrijven te leeren om van een geheel on-

beschaafd natuurmensch niet alleen een geciviliseerd, maar zelfs een

verstandelijk goed ontwikkeld mensch te maken. Een zeer belangrijke

factor, een eerste stelregel, die voor alle onderwijs toepasselijk is, werd

en wordt nog door hen al te veel over het hoofd gezien. Ze is deze,

dat men in de allereerste plaats rekening dient te houden met de vat-

baarheid, de vermogens, de werkkracht van den leerling en dat men door

een verstandige loiding moet trachten zijn zucht naar kennis en weten-



501

schap op te wekken. Niets is gemakkelijker dan wat kennis in te

pompen, niets daarentegen moeilijker dan den geest te bevrijden uit de

kluisters der onkunde en deze op te voeren tot zelfwerkzaamheid. En al

zijn de gevolgen van deze verkeerde methode van opvoeding niet zoo

dadelijk merkbaar bij het individu, op den duur blijven zij niet uit, maar

openbaren zich in tal van zenuwziekten, die er het hare toe bijdragen om
menigeen op betrekkelijk jeugdigen leeftijd ten grave te slepen.

'

Midden in den Grooten Oceaan, op grooten afstand van alle vastelanden

verwijderd, verheft zich de groep van eilanden, die gezamenlijk den naam

van Nieuw-Zeeland voeren.

Zij strekt zich uit tusschen Si^SO' en 47^30' Z. B., derhalve over

dertien breedtegraden en bestaat uit twee groote en een groot aantal

kleinere eilanden, die te zamen een oppervlakte beslaan van 258800 km.

In grootte komen zij dus ongeveer overeen met Italië en Sicilië.

Maar ook in andere opzichten herinnert Nieuw-Zeeland aan het zoo even

genoemde Europeesche schiereiland. De breedte toch is ongeveer dezelfde,

180 tot 220 km., en eindelijk ook de vorm. Alleen is deze bij tegen-

overstand gelijk.

Een zeestraat, de Cooksstraat, die op haar smalste punt nauwelyks

20 km. breed is, scheidt de beide groote eilanden van elkander. Het

noordelijke eiland draagt in de taal der inboorlingen den naam van

Te Ika a Mam, het zuidelijke dien van Te Wahi Ponamu. De eerste

naam beteekent »Visch van Maui" de laatste «plaats van den groensteen".

Een tweede kanaal, de Foveaux-straat, scheidt Te Wahi Ponamu weder

van het veel kleinere Stewarts-Island, dat geheel onbewoonbaar is. Zoo-

wel daarom, als om de zeer geringe omvang, kan dit stukje land ver-

der onljesproken blijven.

Nieuw-Zeeland, waaronder men gewoonlijk alleen het dubbel-eilaud ver-

staat, is een aan Groot-Brittanje onderworpen koloniaal rijk, dat zoowel in

welvaart als in bevolking snel toeneemt en een afzonderlijk bestuur heeft.

De blanke, van elders afkomstige bevolking, die spoedig na haar aan-

1. Dr. J. Bechtinger. Ein Jahr auf den Sandwicli-lnseln Wieii. I8R9. 80. Quaiorze ans aux

lies Sandwich. Paris. 1874. 80. Ch. de Varigny. Isabel Bird. Six montlis in ihe Sandwich

Islands. Londou. 1815, 80.
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komst de bg de Britten gebruikelijke verdelgings-oorlog tegen de inboor-

lingen begonnen is, werd op het eind van 1875 op 375856 zielen geschat.

De hoofdstad der kolonie is Auckland, gelegen op de landengte van

denzelfden naam. Door deze landengte wordt een ver naar het noord-

westen vooi uitstekend schiereiland met het overige gedeelte van het

noordelijke eiland vei'bonden.

Behalve deze hoofdplaats zijn er nog een aantal andere steden en

dorpen ontstaan, die allen in een tamelijk bloeienden toestand verkeeren.

Daaronder noemen we nog op hetzelfde eiland Wellington, met de haven

JSicholson, aan de Cookstraat. Op het zuidelijke eiland liggen : Nelson,

met 6000 inwoners, Christchurch, met 15000 inwoners, Dunedin, met

een even groote bevolking, Invercargill en Hokitika.

In den laatsten tijd is over Nieuw-Zeeland een allerbelangrijkst werk

verschenen van de hand van Ferdinand von Hochstetter waaraan we

het volgende voor een groot deel ontleenen.

De beide eilanden, waaruit Nieuw-Zeeland is samengesteld^ kenmerken

zich door eenige zeer opmerkelijke physische verschijnselen, die niet zonder

invloed zijn op hun commercieele en industrieele verhouding.

Het zeer rijk gelede noordelijke eiland bestaat uit twee dealen. Het

kleinste deel is het naar het noord-westen uitstekende schiereiland, dat

goed besproeid is en rijk aan vruchtbare dalen. Het tweede, de eigenlijke

romp van het eiland, wordt gekarakteriseerd door langzaam oprijzende

heuvelrijen en lage tafellanden, waarop zich hier en daar vulkanische top-

pen verheffen.

De bodem is bedekt met dichte bosschen. Hierop maakt alleen het

middelste gedeelte van het eiland een uitzondering. Dat is vooral rijk

aan meren. Ook vindt men er vele heete bronnen — geijsers — die

silicaten en zwavel afzetten, evenals dat bet geval is in Yellowstone-park

in Noord-Amerika,

Onder die heete bronnen verdient in de allereerste plaats vermelding

die, welke zich te Rotorua bevindt. Volgens von Hochstetter is deze met

haar naaste omgeving een der meest belangwekkende plaatsen op aarde.

Ten zuiden daarvan, niet ver van het middelpunt van het eiland ver-

wijderd, ligt het meer Taupo, welks rustige waterspiegel alleen bevaren

wordt door de booten der in den omtrek wonende inboorlingen.

Nog meer zuidelijk volgt een bergachtige, zeer woeste landstreek, die

slechts zelden door Europeanen wordt bezocht. Hier verheft zich de Ru-

apehu tot een hoogte van 2800 M. en de half uitgewerkte vulkaan

Tongariro, die 2130 M. hoog is. In deze streek vindt men de bi'onnen

van den Waikato, die door het meer noordelijk gelegen Taupo-meer vloeit

en een der schoonste gedeelten van het eiland doorloopt. Ook eenige

andere rivieren van minder beteekenis hebben hier hare bronnen. Som-

mige daarvan wenden zich in een oostelijke richting en ontlasten zich in

de Havoka-baai, terwijl andere, die zuid-westelijk loopen, in de Cooks-

straat uitmonden.

Behalve Tongariro bezit Niéuw-Zeeland nog een andere werkende vul-

kaan en wel de Whakari, op White-Mand, een klein eiland in de Blenty-

1. Kcrdinand von Hoclislcllei. Keiiseclaud. ^(lUI giird. I8(i3. 80
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haai. Deze vuurberg is evenwel minder belangrijk dan de laatstgenoemde

en verheft zich slechts tot een hoogte van 270 M.

Maar veel talrijker zijn de verschgnselen, die getuigenis afleggen van

de onderaardsche krachten, die hier vroege)- werkzaam waren. Talrijk

zijn de lavaslakken, lavakegels en aschkegels. Van de laatsien vindt men
er alleen op de landengte van Auckland vijf-en-zestig.

Aan den ingang van de Cooks-straat verheft zich de met sneeuw be-

dekte top van den Taranaki of Mount Egmond, tot een hoogte van 2620

M. Deze top staat geheel op zich zelve.

In het noordelijke eiland heeft het klimaat een half subtropisch karakter

en is over het algemeen drukkend warm. Het wordt echter gematigder,

naarmate men meer zuidelijk komt.

Het grootere, langwerpige, zuidelijke eiland verkeert in geheel andere

omstandigheden en heeft ook een ander voorkomen. Langs de geheele

westkust loopt een samenhangende Alpenketen, waarvan de hoogte af-

wisselt van 3350 tot 4000 M. Dit gebergte draagt den naam van

Zuidelijke Alpen. Het is voor een groot gedeelte met sneeuw bedekt,

terwijl de hellingen, daar beneden gelegen, zware wouden torschen. Op.

de westelijke hellingen liggen ontzaglijke sneeuwvelden en gletschers. Tus-

schen deze in strekken zich woestijnen uit , met rotsblokken bezaaid.

Ijskoude, wilde bergstroomen banen zich brui schend en bulderend een weg

door kloven en afgronden van een ijzingwekkende diepte.

Het middelste gedeelte van het eiland wordt ingenomen door een hoog

tafelland , aan de oostzijde begrensd door een bergketen, die in hoogte

verre ten achteren staat bij de westelyke en naar het zuid- oosten toe in

een reeks van terrassen overgaat.

Die lagere terrassen, die zich geen van allen hooger dan 500 M. ver-

heffen, vormen de zoogenaamde Canterbury-plains. Zij zijn van de ten

zuiden daarvan gelegen provincie Otago gescheiden door den Waitaki,

die door drie meren stroomt, welke aan den voet van de oostelijke keten

gelegen zijn.

De omtrek van het eiland is zeer opmerkelijk. In het zuid-westelijk

deel vertoont de kust een aantal diep in het land diüngende fjorden.

Klaarblijkelijk zijn deze de voortbrengselen van kolossale gletschers, die

bier in den voortijd bestaan hebben. Ook de zuidelijke kust, langs de

Cookstraat, is sterk geleed, doch de fjorden aan de noordkust hebben

hier plaats gemaakt voor kleine inhammen, met zacht oploopende kus-

ten. De oostkust is — slechts twee punten uitgezonderd — hoog en

vlak. Deze beide uitzonderingen betreffen Port-Littleton en Port-Chalmers,

de havens voor Christchurch en Dunedin. Deze havens vormen kleine

waterbekkens, die ontstaan zijn door groote vulkanische rotsblokken, die

hier door de natuur zijn opgestapeld.

De gebieden van Canterbury en Otago omvatten verreweg het grootste

gedeelte van het bouw- en weiland van het eiland en deze vruchtbare en

goed bewoonbare vlakten hellen juist in de richting van de zoo even ge-

noemde havens.

De beide noordelijke provinciën — Nelson en Marlborough — zijn veel

minder vruchtbaar en voor landbouw en veeteelt vry ongeschikt. Daar
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staan evenwel andere voordeelen tegenover. Daar vindt men — en vooral

in de eerstgenoemde provincie is dat het geval — een grooton rijkdom

van delfstoffen. Behalve uitgestrekte steenkoollagen, treft men er ook

goud, koper en ijzer aan.

Dan in de gelukkigste omstandigheden verkeeren de middelste en zui-

delijke deelen van het eiland. Deze toch levei'en de grootste opbrengst

aan granen, vleesch en wol, de voornaamste factoren van den rijkdom en

welvaart van Nieuw-Zeeland. Ofschoon het klimaat in deze streken niet

zoo zacht is als in het door bergen beschutte Nelson, blijkt het toch bui-

tengemeen geschikt te zijn voor veeteelt en voor het gedijen van aller-

hande Europeesche planten en gewassen. Ook schijnt het bij uitnemend-

heid gezond te zijn. Het heeft wel eenige overeenkomst met het klimaat

van Engeland, doch is minder nevelachtig en droger. Ook brengen de

winters minder vorst aan. Dit gedeelte van het eiland wordt als 't ware

voortdurend geventileerd, zoowel door de van de bergen afdalende lucht

als door de van de Zuidpool afkomstige koude stroomen. De lucht is

hier dan ook nooit in rust, maar wordt voortdurend door frissche winden

in beweging gehouden, welke een zeer versterkenden invloed op den

mensch schijnen te hebben.

Zoowel onze huisdieren als onze Europeesche gewassen gedijen daar op

een geheel buitengemeene wijze. De grond is buitengemeen goed en

vruchtbaar en loont op een inderdaad wonderbare wijze de daaraan be-

steedde arbeid.

De verhouding van de Europeesche volksplanters in Nieuw-Zeeland

tegenover de Maori's is dezelfde als die, welke in het westen der Ver-

eenigde Staten tusschen de Noord-Amerikanen en de Indianen bestaat.

Hoeveel zegevierende oorlogen ook voor en na ondernomen werden tegen

de inlandsche bevolking, steeds droeg elk vredesverdrag de kiemen voor

een nieuwen oorlog in zich. Wel is het lot der inboorlingen in de toe-

komst beslist, wel zullen zij ook hier ten slotte bezwijken voor de wape-

nen, die de moderne beschaving tegen hen aanwendt, maar eer het zoo-

ver gekomen is, zal nog menig Europeaan vallen als het slachtoffer van

de vijandschap en wraakzucht der Maori's.

Intusschen zijn de inboorlingen van Nieuw-Zeeland niet erg gevaarlijk

voor de Engelschen. Hun gezamenlijk aantal bedraagt slechts ongeveer

38000 zielen en daarvan heeft de helft tractaten van vriendschap aange-

gaan met de Europeesche bevolking. Zoo blijven er dan hoogstens '20000

over, van wie men niet weet, of men ze te beschouwen heeft als vrienden

dan wel als vijanden. Hieronder zijn evenwel vrouwen en kinderen nog

begrepen, zoodat het aantal van hen, die de wapenen voeren kunnen, al

zeer gering is. Nergens zagen dan ook de Britten ooit meer dan een

duizendtal Maorische krijgers tegenover zich.

De oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland worden aangeduid met
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het ook hierboven reeds gebruikte woord »Maori". Dit woord beteekent

eigenlijk alleen «inboorling''. Zij behooren tot den stam der Polynesiërs,

zijn krijgshaftig en wraakzuchtig en vroeger waren zij ook menscheneters.

Doch deze gewoonte hebben ze niet alleen opgegeven, maar zelfs hebben

ze
;
een bepaalden afkeer van menschenvleesch gekregen. Voor een deel

zijn zij tegenwoordig door Protestantsche zendelingen tot het Cl^ristendom

bekeerd geworden,

Zy hebben een zeer voordeelig uiterlyk en alle reizigers roemen hun

schoonheid en vooral die van het mannelijk deel der bevolking. Zij hebben

een slanke, doch krachtige en gespierde gestalte, al staan zij ook in

physieke kracht bij de Europeanen ten achter. De vrouwen zijn wel niet

bepaald leelijk, maar toch moeten ze, zoowel in schoonheid van gelaat als

van vormen, voor de mannen onderdoen.

Hun huidskleur is olijfbruin, doch doorloopt alle schakeeringen, van

lichtbruin, dat het blanke nadert, tot donkerbruin, dat men bijna geneigd

zou zijn zwart te noemen.

Het voornaamste middel van bestaan der Maori's is landbouw en visch-

vangst. Zij gaan hun ondergang met rassche schreden te gemoet. Dan

dit is op Nieuw-Zeeland niet alleen het geval met de menschen, maar

ook met de dieren en planten. Ook deze worden verdrongen door de

planten- en dierensoorten, die door de Europeanen ingevoerd zijn. We
besluiten onze beschouwing van Nieuw-Zeeland en van de Polynesische

eilaudenwereld in het algemeen, met het overnemen van hetgeen Peschell

daaromtrent in het midden brengt.

))Met een alles vernielende haast planten de door de Engelschen inge-

voerde grassoorten zich voort en verdringen de inheemsche. Niet alleen het

gewone gras, maar ook zuring, waterkers en andere planten verbreiden zich

met een ongelooflijke snelheid, 't Is met alles : »Otes-toi, que je m'y

mette !" Volgens een schrijven van J. Haast aan Charles Darwin, opge-

nomen in das Ausland van 1865, richten de varkens, waarvan de meeste

in een toestand van verwildering gekomen zijn, door het omwroeten van

den bodem, de vreeselijkste verwoestingen aan, zoo zelfs, dat er door de

grondbezitters een premie op het dooden dier dieren is gesteld. Hoe

zonderling en tot op zekere hoogte beschamend het ook moge luiden, het

is een feit, dat hier het zwijn de rol van pionnier der beschaving op zich

genomen heeft, want zooveel is zeker, dat dit dier er ontzaglijk veel toe

bijdraagt, om Nieuw-Zeeland van zijn oud plantenkleed te ontdoen en het

een nieuw, naar Europeesch model vervaardigd, om de leden te hangen.

Want zoodra er inheemsche planten uit den grond zgn gerukt of ge-

woeld, wordt de daardoor ontstane leegte aangevuld door Europeesche

gewassen of wel door onkruid, dat die planten als 't ware op de hielen

gevolgd is.

En in de dierenwereld merkt men geheel en al de zelfde verschijnselen

op. De inheemsche rat, die Nieuw-Zeelands bodem te gelijk met de Maori's

betrad, verdwijnt meer en meer om plaats te maken voor de Normandische,

die met Engelsche schepen daarhenen werd overgebracht. Haar is de

muis gevolgd, wat gemakkelijk te verklaren is, doch zonderling, ja raad-

selachtig klinkt het, dat deze de Normandische rat verdringen zou. De
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Europeesche huisvlieg is eerst als ongenoode gast op Nieuw-Zeeland ver-

schenen. Tegenwoordig wordt ze In flesschen verzonden en stelselmatig

verbreid, omdat men heeft opgemerkt, dat de veel lastiger Nieuw-Zee-

landsche blauwe vlieg haar gezelschap schuwt en verdwijnt, waar zij zich

vertoont.

Dan ten slotte: met het volste recht verklaren de Maori's : ))))Zooalsde

ingevoerde rat van den blanke onze inheemsche rat en zijn vlieg de

onze verdrongen heeft, zoo ook verdringen zijn planten de onze en zoo ook

zal de Maori voor den blanken man wijken moeten.'"' '

1. Peschell. Neue Probleme der vergleichenden- Erdkunde. S. 61— 62
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DE ZEE,

Zoo hebben we dan achtereenvolgens alle werelddeelen in vluchtige trek-

ken beschouwd, aan alle landen der aarde een korter of langer bezoek ge-

bracht en nu moeten we ten slotte opmerken, dat we slechts een betrek-

kelijk klein deel hebben leeren kennen van de planeet, die wij bewonen.

Als in de oudheid koene reizigers en weetgierige onderzoekers de enge

grenzen van hun vaderland overschreden, om kennis te gaan maken met

landen en volken, die buiten die grenzen gevonden werden, dan mochten

zij hunne schreden richten, werwaarts zij wilden, eindelijk vonden zij

een slagboom, die zij niet vermochten te overschreden. Dat was de zee.

Wel hadden ook de ouden reeds geleerd het vloeibaar element dienstbaar

te maken aan hunne belangen. De stoutmoedige Phoeniciërs en hun stam-

verwanten, de ondernemende Karthagers, stevenden met hunne geringe hulp-

middelen langs de kusten, zoover deze zich uitstrekten. Alom langs de

Middellandsche zee legden zij koloniën en nederzettingen aan. Door de

zuilen van Hercules voeren zij die geheimzinnige zee binnen, die het schoone

en bloeiende Atlantis in haren afgrond verzwolgen had. De nevels van het

kanaal schrikten hen niet af en op de verraderlijke kusten van de Noordzee

trotseerden zij de stormen. Ja wellicht bleef ook de Oostzee niet voor hen ge-

sloten en werd het schoone barnsteen, dat op de Phoenicische markten zoo-

zeer gezocht was, door hen onmiddellijk van de Oostzee-stranden wegge-

haald.

Ook n ar het Zuiden wendden zij de steven. Met een waarschijnlijkheid,

die aan zekerheid grenst, kan men zeggen, dat Phoenicische zeelieden, op

last van den Egyptischen Pharao Necho, reeds tweeduizend jaren voor Vas-

co de Gama, Afrika's zuidspits omzeilden.

En toch — in weerwil van dat alles — de zee was en bleef nog eeuwen

lang de grens van het menschelijk weten. De gebrekkige bouw der sche-

pen, de weinige i'uimte voor berging der levensmiddelen, het gemis van

het kompas, dat alles dwong de schepelingen de kust steeds zooveel mo-

gelijk in het gezicht te houden en zich niet uit de nabijheid van het vaste

land te verwijderen. Slechts die eilanden, die in de onmiddellijke nabijheid

van het vasteland gelegen waren, waren hun bekend. De insulae felices

en bet geheimzinnige Brittannia mogen wel de meest van de kust verwij-

derde punten zijn geweest, die door hunne schepen bezocht werden.
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En dan nog, met welk een waas van gebeimzlnnlgheid hadden baatzucht

en bijgeloof die veiTe oorden overtogen. De beschaafde Oosterlingen ver-

haalden elkander en geloofden het, dat er in Brittannia een landstreek

gevonden werd, waar de bodem met slangen was bedekt en waar de lucht

vergiftigd was, zoodat geen menschelijk wezen daarin leven kon.

Dat somber gewest was de plaats, waarheen de zielen der afgestorvenen

uit Gallië werden overgebracht. Een vreemd, bovennatuurlijk soort van

wezens dienden als schippers op de vaartuigen, die heen en weder voeren

op het kanaal. In de stille nachten hoorden de verschrikte zeelieden aan

boord der sombere doodenschepen duidelijk de holle tonen en diepe zuch-

ten der afgestorvenen. Tot zinkens toe waren die vaartuigen belrden, maar

geen levend wezen was zichtbaar voor het menschelijk oog. Nog ten tijde

van Belisiarius waagde een deftig geschiedschrijver het aan de bevolking

van bet weelderig Constantinopel dergelijke verhalen op te disschen. ^

"t Kan ons niet bevreemden, dat de ouden zich al spoedig gewenden in

den oceaan, welks grenzen zij zich niet konden denken, het beeld der on-

eindigheid, van het onbegrensde te zien. Voor hen was hij de alomvatter,

waarin het vasteland slechts enkele eilanden vormde.

En thans ? Tn alle richtingen is die wereldzee doorkruist. De wetten

der winden en stroomen, die haar wateren in beweging brengen, heeft

men nagevorscht, haar diepten gepeild, haar geheimenissen haar, althans

vcor een gedeelte, ontwrongen
;
geen eiland, hoe klein ook, ja bijna geen rots

of klip ontbreekt op onze zeekaarten en toch .... gewapend met al die ken-

nis kunnen we slechts het gevoelen der ouden onderschrijven en zeggen :

de zee is de alomvatter, de zee vormt de oppervlakte van onze planeet en

het vaste land verheft zich boven haren spiegel als eenige kleinere en groo-

tere eilanden. Ontdaan van het fantastisch waas blijft dus alles bij het

oude. Tusschen vasteland en eilanden bestaat slechts een quantitatief ver •

schil.

Enkele cijfers mogen deze bewering toelichtên en staven. Verdeelt men

de oppervlakte der aarde in 1000 gelijke deelen, dan worden 734 dier

deelen door het water bedekt, zoodat er slechts 266 voor het vaste land

en de eilanden overblijven.

Opmerking verdient verder de ongelijkheid, waarmede het vaste land

over de aarde is verdeeld. Op het Noordelijk halfrond toch wordt drie-

maal zooveel vastland gevonden als in het Zuidelijk en even groot is het

verschil tusschen het Oostelijk en Westelijk halfrond, wanneer men de me-

ridiaan van Ferro als grenslijn aanneemt.

't Meest echter springt de ongelijkheid in het oog, wanneer men de

aardoppervlakte in een land- en een waterhalfrond verdeelt. Dit doet men

door het midden van Engeland en een punt nabij de Antipoden-eilanden

als middelpunten dier halfronden aan te nemen. Terwijl dan op het land-

halfrond nagenoeg evenveel land als water aangetroffen wordt, neemt het

land op het waterhalfrond slechts 1/2^ van de geheele oppervlakte in.

Het ligt in het karakter van den mensch zijn streven vooral naar het

voor hem verborgene te richten en datgene te willen doorgronden, wat tot

dusver met een dichten sluier veor hem bedekt was. Zoo ook wilde hij

1) F. B. Macau luy. Hislory ol' Kiigland.



511

doordringen tot in de diepten, de onpeilbare afgronden der oceanen. En

waar hij in dat streven onoverkomelijke hinderpalen en beletselen ontmoette,

daar begon hij zich als van zeiven voorstellingen te maken en den dichters

was een ruim veld voor hunne fantaisie aangeboden. Op den bodem der

zeeën bouwde hun verhitte verbeelding paleizen, stichtte koraalgrotten

van onvergelijkelijke schoonheid, plaveidde den bodem met paarlemoer, maar

slechts een enkele duiker maakte kennis met de werkelijkheid.

Degelijke onderzoekingen vonden eerst veel later plaats, eerst toen het

streven naar stoffelijk gewin daartoe noopte. Het ging in deze als in alle

andere zaken, 's Menschen eigenbelang, zijn zucht naar vermeerdering

zijner goederen bracht hem er toe een geregelde studie van allerlei ver-

schijnselen te maken. Het was het zoeken naar nieuwe handelswegen, dat

onze kennis van de oppervlakte der aarde aanmerkelijk uitbreidde. Verove-

ringszucht en gouddorst deed nieuwe landen ontdekken en zoo waren het

ook zuiver stoffelijke belangen, die de opmerkzaamheid van reizigers en ge-

leerden op de wonderen der zee vestigden. Het streven om de langdurige

en gevaarlijke zeereizen te bekorten, leidde tot het bestudeeren van den

loop der zeestroomen en van de wetten, door welke deze worden beheerscht.

Dat streven vestigde ook de aandacht op de periodieke winden en de grond

was gelegd voor de wetenschap der metereologie, die in onze dagen zulk

eene belangrijke vlucht zou nemen.

Een andere drangreden was noodig om den mensch ook tot in de diepte

van den oceaan af te doen dalen. Het was de noodwendigheid om bij het

steeds toenemend in ter-oceanisch verkeer het electrisch woord ook over de

zeeën te doen vliegen. Die noodwendigheid was de aanleidende oorzaak

tot een reeks van onderzoekingen en diepte-metingen, die onze kennis van

de door ons bewoonde planeet onbegrijpelijk veel vermeerdei'd hebben.

Wat vroeger in dat opzicht had plaats gehad, beteekende uiterst weinig.

Het bepaalde zich tot enkele weinige diepte-metingen, die over het profiel

van den zeebodem slechts weinig licht deden opgaan en aldus tot de grof-

ste dwaalbegrippen den grondslag legden.

Een dwaalbegrip, dat als 't ware voor de haad lag, was dit, dat het

er op den bodem van den oceaan al juist zoo uit zou zien als op dien

van het vasteland ; dat men ook daar bergen en dalen, hoogten en afgron-

den aan zou treffen en vlakten, zooals we ze op het door ons bewoonde ge-

deelte vair den aardbol kennen. Evenwel hebben de gedane onderzoekin-

gen de onjuistheid van deze meening aangetoond. Op den bodem der zee

ontbreken al die oneffenheden, die op aarde door verwering der gesteenten

ontstaan zijn en de hellingen van onderzeesche bergen en hoogten hebben

door de werking van het water een gelijkheid en vlakheid gekregen, die

men op het vaste land te vergeefs zoekt. Yerder zijn ook door de bezin-

king alle kloven en spleten langzamerhand opgevuld en de bodem der

valleien wordt onder dienzelfden invloed steeds hooger. Bij de oneffenhe-

den, die derhalve op den zeebodem voorkomen, moet dus vooral de terras-

vorming optreden. Wel zijn er zeer steile hellingen, zooals b. v. op de kus-

ten van Schotland en Ierland, maar ook deze hebben geen noemenswaar-

dige oneffenheden, geen kloven of spleten.

Het behoeft nauwelijks
_
gezegd, dat overigens de diepte van de zee



512

ontzaglijk ver uiteenloopt. Terwijl op sommige punten, zooals b. v. op

de kust van Seoegambië, op een betrekkelijk aanzienlijken afstand van

de kust, nog geen manshoogte water staat, bereikt elders weder het

dieplood eerst op verscheidene duizenden meters diepte den bodem. Vooral

in den laatsten tijd werden belangrijke peilingen gedaan en al vond

men dan ook ontzagwekkende diepten, toch waren deze niet zoo aan-

zienlijk als men zich dat vroeger wel had voorgesteld. Immers bleek

het al spoedig, dat het onmeetbare van de diepte op sommige punten van

den oceaan in het rijk der verdichting te huis hoorde of liever dat het niet

vinden van den bodem alleen aan het gebrekkige der voor de peiling ge-

bezigde werktuigen toegeschreven moest worden. Thans kan men met eene

vrij gi'oote mate van zekerheid zeggen, dat de diepte van de zee nergens

zoo groot is of ze wordt nog overtroffen door de hoogte van de aanzien-

lijkste grondverhefËngen np het vasteland. Wel heeft men tusschen New-

Föundland en de Bermudas de lijn tot 9490 M. zien afloopen, doch op

goede gronden betwijfelde men het of dit wel de ware diepte was. Waar-

schijnlijk is het, dat zware stroomingen de lyn ter zijde afgedreven hebben.

Alexander von Humboldt schreef nog in de Kosmos: »De diepte van

den oceaan en de hoogte van de luchtzee zijn ons beiden onbekend." Het

was vooral het leggen van onderzeesche telegraafkabels, dat aanleiding gaf

tot die Engelsche expedities, die een systematisch onderzoek naar de diepte

der zee ten doel hadden. Die expedities hebben hare benaming ontvan-

gen naar de schepen, met welke ze plaats hadden. De eerste — de Lightning-

expeditie — had plaats in 1868. Eeeds het volgende jaar begon de Porco-

pine- expeditie en deze duurde twee jaren, terwijl de derde — de beroemde

Challenger- expeditie — tusschen de jaren 187 2 en 1876 plaats had. Langs de

Oostkust van Noord-Amerika hadden gedurende een reeks van jaren onder-

zoekingen plaats door Agassiz en Pourtalès. Ook den Denen, Noren en

Zweden hebben we belangrijke ontdekkingen op dat gebied te danken. Van

Duitsche zijde is de Gazelle -expeditie bekend, terwijl NederJandsche mari-

ne-officieren gegevens verzameld hebben omtrent de diepte onzer Indische

zeeën.

Zeker is onze kennis op dit punt nog verre van volkomen. Alleen van

den Noord-Atlantischen Oceaan zijn ons de orographische en physische ver-

schijnselen tamelijk goed bekend.

Het geheele Atlantische bekken vormt een ontzaglijk groote kloof, die

zich in een richting van Noord naar Zuid, van de eene pool tot de andere

uitstrekt. Deze kloof is zeker een van de oudste inzinkingen der aarde.

Waarschijnlijk was althans het middelste en het zuidelijk deel reeds in

het Jura-tijdperk door het zeewater gevuld.

Indien de waterspiegel van den Atlantischen Oceaan, tusschen 52o N. B.

en lOo Z. B., steeds lager werd^ dan zouden achtereenvolgens gronden te

voorschijn komen, die thans onder het water bedolven zijn.

Bij een daling van 1000 vademen (een vadem is 1.83 M.) zou de ge-

heele golf van Mexico droog loepen en in de Caraïbische zee zou een lang-

werpig meer overblijven, dat zich van Porto Rico naar Panama uitstrekte,

terwijl de oostelijke kustlijn van Noord-Amerika en van het grootste ge-

deelte van Zuid- Amerika min of meer oostwaarts zou worden verplaatst.
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De bank ten Zuid-Oosten van New-Foundlan'1 zon zich als een bergplateau

vertoonen. In het Oosten zou de bodem van de Noordzee en van de golf

van Biscaye mede droog worden, terwijl ook langs de Westkust van Por-

tugal en de Noordkust van Afrika een breede strook lands zou ontstaan.

Bij een daling der zee-oppervlakte van 2000 vademen zouden de hier-

bovengenoemde kustlijnen nog verder, in de richting van het land af, ver-

plaatst worden en zou een uitgestrekt vastland te voorschijn komen, het

zoogenaamde telegraafplateau, waarop de telegraafkabels liggen, die Ierland

met New-Poundland verbinden. Dat vasteland zou zich als een onregel-

matige landmassa uitstrekken, in een richting van Oost naar West, tus-

schen 20o en ,30o N. B.

Bij een daling van 4000 vademen beneden het tegenwoordige peil, zou

er een langwerpige zee overblijven, van tamelijk onregelmatige breedte,

op eenige honderden mijlen afstand van de tegenwoordige Oostkust van

Amerika. ^

In de Poolzee heeft men bij Spitsbergen een diepte gepeild van 27 40 M.

Ten Zuiden daarvan verheft zich een uitgestrekt plateau, dat ongeveer 900

M. onder den zeespiegel ligt en waardoor Ierland, Groot-Brittanje en de Far-

öer met Noorwegen verbonden zijn. Alleen loopt langs de kust van Noor-

wegen een diepe kloof, met vrij steile wanden aan weerszijden.

Van het telegraafplateau maakten we hierboven reeds melding. Ten

Zuiden hiervan strekt zich een zeer diep^xlal uit. De breedte -er van be-

draagt 900 M., de diepte wisselt tusschen 3650 en 4660 M. af. Het begint

dicht bij de Zuid-Westkust van Ierland en strekt zich dan langs de kusten

van Europa en Afrika uit tot bij de Kaap-Verdische eilanden. Daar gaat

het over in een veel breeder dalbekken, dat' zich verder naar het Zuiden

uitstrekt. Het laatste wendt zich vervolgens naar het Noorden en loopt

met een kolossale boog naar de Amerikaansche kust en dat gedeelte vormt

de inzinking, die, zooals we hierboven zeiden, ten slotte als een lang-

werpig waterbekken overblijven zou. Ten Noorden van de eilanden Som-

brero en St. Thomas bereikt de kloof haar grootste diepte, terwijl ze zich

verder tot aan de Oostkust van Groenland uitstrekt. Hier verdeelt ze zich

in tweeën. De eene tak dringt door in de Baffinsbaai, de andere, die

op vele punten nog een diepte heeft van 2750 M., loopt langs Groenlands

Oostkust, om zich in het arctisch zeebekken te verliezen.

Tusschen die beide afgronden in verheft zich een onderzeesche hoog-

vlakte. Deze bereikt haar hoogste punt in de vulkanische groep der

Azoren, waarop zich de Pico de Teyda tot een hoogte van 2405 IVI. bo-

ven den zeespiegel verheft, terwijl haar verheffing boven het genoemde sub-

marine plateau bijna 4000 M. bedraagt.

Volgens sommigen zouden er, in het meest zuidelijk gedeelte van den

Atlantischen Oceaan, nog twee andere dalen gevonden worden en de tem-

peratuurverschillen, die in dat bekken worden waargenomen, pleiten voor

dat gevoelen. Daaruit zou men ook tot het besluit komen, dat zich tus-

schen Ascension en St. Helena een belangrijke verheffing van den bodem

uitstrekt.

1 Dr. F. W. C. Kieeke. Handboek der algemeeiic natuurkumlifji" aardi ijkskiinde
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^ah sommige zeeën - is ons de diepte met vrij groote nauwkeurigheid

bekend. De Oostzee is over het algemeen niet diep. Tusschen Zweden en

Duitschland daalt de bodem nergens beneden de 36.5 M. en op het diep-

ste punt, tusscheu Gothland en Windau, daalt het dieplood nog maar

220 M. Ook van de Noordzee is de diepte betrekkelijk gering. Gemiddeld

bedraagt ze slechts 50 M., terwijl ze op het diepste punt nog maar 600 M.

bedraagt. Het kanaal is nergens meer dan 100 M. diep, terwijl daarente-

gen, ten Zuid-Westen van Ierland, de diepte vrij spoedig tot 1000 M. daalt.

De diepte van de Middellandsche Zee is op de verschillende punten zeer

verschillend. De straat van Gibraltar heeft, volgens de peilingen van den

admiraal Smith, een diepte van 1280 M- Meer naar het Oosten neemt deze

evenwel vrij snel toe. Over het algemeen is de zee langs de Afrikaan-

sche kust dieper dan langs de kusten van Europa. Tusschen Sicilië en

Kaap Bon strekt zich een onderzeesche bergrug uit, die door een vrij diepe

kloof is afgebroken. De aanzienlijkste diepte, die men in de Middelland-

sche Zee gepeild heeft, omstreeks te halverwege tusschen de golf van Ta-

rente en Tripolis, bedraagt 3960 M. De Adriatische Zee is over het alge-

meen tamelijk ondiep.

De Zwarte Zee, die aan den zeer modderigen bodem haar naam ontleent,

is in de Noordelijke deelen zeer ondiep. Naar het Zuiden neemt ze even-

wel langzamerhand in diepte toe. Ten Zuid-Westen van de Krim heeft

men 1950 M. gepeild.

De vorm van den bodem van de Kaspische Zee komt met dien van de

Zwarte Zee overeen. Het noordelijk deel toch, dat een voortzetting vormt

van het lage land in het mondingsgebied van de Wolga, is buitengewoon

ondiep. In het zuidelijk deel daarentegen staat 880 M. water.
'

Langen tijd heeft men gemeend, dat er in de grootste diepte van den

oceaan volstrekt geen dierlijk leven kon bestaan. De Schotsche natuuron-

derzoeker Edward Forbes bepaalde de diepte, waarop organisch leven ge-

vonden kan worden, op 550 M.

Het was niet alleen op het gezag van dezen degelijken geleerde, dat

velen na hem het zelfde gevoelen aankleefden en verdedigden. Immers er

waren gronden voor aan te voeren, die schijnbaar onomstootelijk waren.

Men ging namelijk uit van het beginsel, dat licht een van de eerste voor-

waarden was van het dierlijk leven. Nu weet men, dat op een diepte van

150 M., het licht, dat in het water doordringt, reeds zoo zwak is, dat men

zelfs van wit beschilderde voorwerpen de omtrekken nauwelijks onderschei-

den kan, terwijl het op nog grootere diepte stikdonker wordt en daarom

beweerde men, dat alle dierlijk leven noodzakelijk verdwijnen moest.

i. F. \V. G. Kreeke. Handboek.



Men zag daarbij over het hoofd, dat er in de grotten tal van dieren ge-

vonden worden, die hun gansche leven in volslagen duisternis doorbrengen,

zooals spinnen, schaaldieren, en zelfs een kruipend dier, de bekende Pro-

teus. Daaruit blijkt dus, dat licht wel Vbor vele, doch lang niet voor alle

dieren een onmisbare levensvoorwaarde is.

Een ander argument, dat tegen het bestaan van dierlijk leven op grootere

diepten werd aangevoerd, was de temperatuur, die daar heerschen zou. Dan

ook dit is bij nader onderzoek al even weinig proefhoudend gebleken. De

talrijke onderzoekingen der latere jaren toch hebben doen zien, dat het

een dwaalbegrip is, als zouden alle zeeën op een bepaalde diepte een ge-

lijkmatige temperatuur van ongeveer 4o C. (= 3. 2^ R.) hebben, en dat die

temperatuur dan verder tot op de grootste diepte onveranderlijk de zelfde

blijven zou. Thans weten we, dat over het algemeen, met uitzondering

van de poolzeeën, de temperatuur gelijkmatig afneemt, naarmate de diepte

toeneemt. Niet alleen daalt ze wel degelijk beneden 4° C, maar zelfs

tot 1° en wanneer de diepte slechts groot genoeg is , daalt ze nog

lager. Met vrij groote zekerheid mag men dus aannemen, dat in diepe

zeeën, zelfs tusschen de keerkringen, in de nabijheid van den bodem, een

temperatuur heerscht van O" of dat ze nog iets lager wordt. Dat dit

nu volsti-ekt geen beletsel is tegen de aanwezigheid van dierlijk leven,

blijkt uit de vrij talrijke fauna der poolzeeën.

Een derde grond, dien men voor het stelsel van Forbes aanvoerde, was

de verschrikkelijke drukking, die op groote diepte door het water moest

worden uitgeoefend. En inderdaad, waar deze bij elke tien meters diepte,

met het gewicht van een atmospheer toeneemt, daar kan men met recht aan-

nemen, dat geen enkele luchtblaas tegen zulk een drukking bestand is, als

op die grootere diepten moet worden uitgeoefend. Dan men heeft hierbij

uit het oog verloren, dat de mogelijkheid bestond, dat organismen op die

grootere diepten noch zwem-, noch luchtblazen, doch wel waterblazen hebben.

En is dit laatste het geval, dan zullen die dieren van de kolossale water-

massa, die hen drukt,^ natuurlijk even weinig bemerken, als wij van de

ons di'ukkende luchtmassa. En daar er werkelijk zeedieren bekend zijn, o. a.

een soort van haai, die geen zwemblazen hebben, is er geen bezwaar om
aan te nemen, dat er op groote diepte ook dergelijk georganiseerde die-

ren gevonden worden.

Een laatste bezwaar eindelijk, dat geopperd werd tegen het bestaan van

dierlijk leven in de afgronden der zee, was dit, dat de ademhaling onmo-

gelijk zou wezen, door het gemis aan zuurstof. Nu hebben de in de latere

tijden genomen proeven bewezen, dat wel is waar met de diepte de hoe-

veelheid zuurstof af- en de hoeveelheid koolzuur toeneemt, maar aan de

andere zijde hebben deze toch ook in het licht gesteld, dat, zelfs op zeer

aanzienlijke diepte, nog een voldoende zuurstofgehalte overblijft, om de

ademhaling mogelijk te maken.

Dan het is eigenlijk overbodig de gronden te weei'leggen, die voor de

theorie van Forbes werden aangevoerd, daar talrijke onderzoekingen reeds

sedert langen tijd uitspraak hebben gedaan. En niet alleen hebben deze

de volstrekte onhoudbaarheid van Forbes meening aangetoond, maar zelfs

het verrassende feit aan het licht gebracht, dat juist op de grootere diepten
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veel meer dierlijk leven gevonden wordt, dan in de nabijheid der opper-

vlakte. Met het volste recht verklaart dan ook Darwin, dat de wouden

op het vaste land op verre na zoo sterk niet bevolkt zijn als de wouden

van den oceaan.

Om de laatste bewering van den grooten natuurvorscher te begrijpen,

is het noodzakelijk, dat we ook een vluchtigen blik werpen op de flora

der zeeën, die althans op sommige punten een verbazingwekkende weelde-

righeid vertoont.

Als een der eigenaardigste verschynselen op dat gebied, en dat inzon-

derheid in den Atlantischen Oceaan voorkomt, wijzen we op de uitgestrekte

verzamelingen van waterplanten, die den naam dragen van golfkruid of

sargassum. De ontzaglijke opeenhooping dier planten binnen de grenzen

van bepaalde breedte- en lengtegraden hebben aan dat gedeelte van den

oceaan den naam van Sargasso-zee of Kroostzee gegeven. Deze zee breidt

zich uit tüsschen 20" en 65° O. L. v. G. en tusschen 10° en 45» N. B.

Binnen deze grenzen strekt het sargassurn zich uit in den vorm van een

aantal strooken. De breedte dier strooken wisselt sterk af. Er zijn er

die in breedte 12 » beslaan, terwijl andere daarentegen tot een breedte van

4° of 5" bepaald zija. De zeestroouiingen hebben daar natuurlijk in-

vloed op, daar dergelijke opeenhoopingen van waterplanten alleen in de

stilstaande gedeelten van den oceaan ontstaan kunnen. Om zich een goed

begrip te maken van de ontzaglijke uitgestrektheid van deze kruidenzee,

merke men, in navolging van Maury op, dat zij een oppervlakte beslaat,

die met die van het Mississippi-dal overeenkomt. Humbold beweert, dat

hare oppervlakte die van Duitschland niet minder dan zesmaal overtreffen

zou. Intusschen zijn ook de bovenvermelde strooken weder hier en daar

afgebroken, zoodat ten slotte die waterplanten een aantal grootere en klei-

nere eilanden vormen.

De kleinste dier verzamelingen beslaan echter nog altijd een oppervlakte

van verscheidene bundei's. Volgens de beschrijving van den hoogleeraar

Wyville Thomson, bestaan ze uit een oneindig aantal bossen van Sargassum

houciferum. Dat is dezelfde plantensoort, die bij Linnaeus voorkomt onder

den naam van Fucus natans. terwijl G-melin haar Fucus sargasso noemt.

Die planten verheffen zich op een bruinen stam, die in een groot aantal

vertakkingen eindigt. Daaraan zijn weder veel dunnere stengels verbonden,

die uitloopen in een bolvormige verdikking, welke als 'tware het centrum

vormt van de bladvormige bosjes, die zich aan de oppervlakte van het

water vertoonen. Het onderste gedeelte der bladeren is bruin en stijf,

maar het zeer bewegelijke bovendeel heeft een zacht groene kleur. Tal

van witte knopjes ontwikkelen zich te midden van die bladeren. Die

knoppen vallen af, wanneer ze rijp zijn. In zulk een massa komen ze voor,

dat niet zelden, vooral na een storm, een groot gedeelte van de. zee met

die knoppen bedekt is. Het wit dier knoppen vormt een schnone tegen-
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stelling met het heldere groen der bladeren en de blauwe kleur van het

zeewater en wanneer dit alles beschenen wordt door de zon, dan biedt het

werkelijk een tooneel van onvergelijkelijke schoonheid aan,

De sargassobanken danken haar bestaan oorspronkelijk aan de golfstroomen.

Want even als het vasteland heeft ook de zee een aantal stroomen, ja

zelfs moeten de grootste livieren der aarde voor die zeestroomen in grootte

en grootschheid onderdoen. Het zijn voor een deel stroomen, die aan de

oppervlakte voorkomen en de wateren in horizontale richting voortbewegen,

voor een ander deel zijn het submarine stroomen, die dikwijls op groote

diepte aangetrofifen worden en waarop we straks met een enkel woord

terugkomen.

Worden de oevers der rivieren op het vasteland door land of rotsen

gevormd, in den oceaan zijn het stilstaande wateren, die de bedding der

stroomen uitmaken en hare breedte en diepte bepalen.

Die stroomen hebben hun oorsprong in de zee zelve en wel in den re-

gel in ruime zeebekkens. De lengte is verschillend, doch steeds leggen

hunne wateren zeer aanzienlijke afstanden af. Met de lengte neemt ook

de breedte in den regel toe, maar wat ze dan in breedte winnen, ver-

liezen ze weder in stroomsnelheid. Nog valt op te merken, dat deze laatste

over de geheele breedte van zulk een stroom niet dezelfde is. In het mid-

den toch bewegen zich de wateideelen met een veel grootere snelheid dan

aan de randen.

Evenals bij de vastelandstroomen moet ook hier de verstoring van het

evenwicht de grootste factor zijn, die de beweging van het water vei'oor-

zaakt. Die verstoring is weder een gevolg van de veranderingen, die het

specifiek gewicht van het water in verschillende deelen van den oceaan

ondergaat en deze vinden wederom haren grond, eensdeels in het verschil

in temperatuur van het zeewater, anderdeels in het verschillend zoutge-

halte, waarop we later nog uitvoeriger terugkomen.

Zooals men weet, neemt het specifiek gewicht der lichamen en dus ook van

het water af, naarmate de temperatuur toeneemt. Het warmere water

stijgt dus op naar de oppervlakte en zoekt zich daarop uit te 'breiden.

Zoo krijgt derhalve het warmere water der tusschen de keerkringen ge-

legen zeeën een neiging om naar de poolzeeën af te vloeien en wel aan

de oppervlakte van den oceaan. Maar om de zelfde reden, namelijk om het

verbroken evenwicht te herstellen, zoekt ook het koudere en dus zwaardere

water der poolzeeën naar den evenaar weg te vloeien en tengevolge van

de meerdere zwaarte zal dit door submarine stroomingen geschieden.

Dan op zich zelve zou dit alles nog niet voldoende zijn om bet ontstaan

der zeestroomingen te verklaren. Ook de beweging der aarde om hare as

heeft daarop een grooten invloed.

Om dit te verklaren moeten we vooral in het oog houden, dat de om-

wentelingsnelheid van eenig punt der aardoppervlakte grooter of kleiner
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is, naarmate dat punt meer of minder dicht bij den evenaar gelegen is
;

met andere woorden: de cirkelomtrek, die een punt, in de nabijheid der

polen gelegen, in den loop van een dag doorloopt, is veel kleiner dan die,

vrelke beschreven wordt door een op of nabij den evenaar gelegen punt.

Stellen we ons nu voor, dat een waterdeeltje uit de nabijheid der polen

naar den evenaar verplaatst wordt ; dan zal zulk een waterdeeltje niet ter-

stond in de grootere snelheid deelen, met welke de waterdeelen aan den

evenaar zich, ten gevolge van de rotatie der aarde, voortbewegen. Zoo

zal het dan bij deze laatste achterblijven, wat de zelfde uitwerking heeft,

alsof het zich in tegengestelde richting — d. i. dus van Oost naar West —
bewoog. Daaruit verklaart het zich dus, dat alle stroomen, die van hoogere

breedte naar den evenaar stroomen, een Oost- Westelijke richting hebben.

Worden daarentegen waterdeelen van de streken onder den evenaar naar

meer noordelijk of zuidelijk gelegen zeeën verplaatst, dan zullen deze nog

langen tijd de grootere omwentelingssnelheid behouden, die ze oorspron-

kelijk bezaten en zich derhalve met grootere snelheid bewegen in de zelfde

richting, als de zich aldaar bevindende waterdeelen. Dat hieruit een stroo-

ming moet ontstaan in een richting van West naar Oost is duidelijk.

Een voorbeeld van een en ander vinden we in den equatoriaal- stroom,

die met groote snelheid van de zuidkust van Afrika naar Amerika stroomt,

om vervolgens, door Midden-Amerika in zijn loop gestremd, met nog grooter

snelheid door de straat van Florida zijn loop in tegengestelde richting te

vervolgen en door de noordelijke deelen van den Atlantischen Oceaan

voort te zetten.

Met een enkel woord willen we wijzen op de groote belangiijkheid van

deze beweging van het zeewater. De voordeelen, welke de zeestroomen

der scheepvaart aanbieden, zag men al spoedig in en de richting dier

stroomen bepaalde in hoofdzaak de koers der zeilschepen.

Dan er is meer. De afwezigheid dier stroomingen zou ten gevolge heb-

ben, dat vele deelen der aarde, waar thans een meer of minder talrijke

bevolking middelen van bestaan vindt, geheel of grootendeels onbewoon-

baar zouden worden. Dat is b. v. met een deel van Europa, ook met

ons vaderland en de Britsche eilanden het geval. Wanneer wij de door

den equatoriaalstroom aangevoerde warmte missen moesten, dan zou dat in

de klimatologische toestanden zulk een verandering te weeg brengen, dat

dit gedeelte van ons werelddeel in een sombere poolwoestenrj verkeerd

zou worden.

Nog een ander voordeel, dat het bestaan der zeestroomingen aanbiedt,

is dit, dat zij groote massa's drijfhout aanvoeren in die oorden, waar zon-

der dat én timmerhout én brandhout ontbreken zouden. Voorbeelden

daarvan zien we in IJsland en de Far-öer.

Het verschil in temperatuur van de verschillende deelen der zee is niet

de eenige oorzaak, die zeestroomingen in het leven roept. Meer of minder

toevoer, grootere of geringere verdamping kunnen althans in gesloten zee-

bekkens een verschil in waterstand te weeg brengen, dat vaak heftige stroo-

men ten gevolge heeft. Nog heeft het meerdere of mindere zoutgehalte

een belangrijken invloed, omdat bij toeneming van het zoutgehalte, ook

het specifiek gewicht van het zeewater toeneemt.
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Voorbeelden van een en ander vinden we in de Oostzee en de Middel-

landsche Zee. In de eerstgenoemde is de verdamping, ten gevolge van de

noordelijke ligging, zeer gering, tervrijl tal van grootere en kleinere rivieren

haar water in dit bekken uitstorten. Hierbij komt nog, dat de afvoerka-

nalen naar de Noordzee een slechts geringe ruimte hebben. Het gevolg

van dit alles is, dat de waterstand van de Oostzee niet minder dan 2,5

M. hooger is dan die van de Noordzee, welk verschil in hoogte een hevigen

stroom door de Sond en de beide Belten ten gevolge heeft.

In de straat" van Gibraltar doet zich het opmerkelijk verschijnsel voor

van twee zeestroomen, die boven elkander, doch in tegengestelde richting

loopen. De bovenstroom namelijk voert het water van den Atlantischen

Oceaan naar de Middellandsche Zee, terwijl daarentegen de benedenstroom

zich in een richting van Oost naar West voortbeweegt.

De verklaring van dit verschijnsel vloeit voort uit het vei-schillend zout-

gehalte van beide zeeën. Wegens de zuidelijke ligging is de verdamping

in het bekken der Middellandsche Zee vrij sterk en de hoeveelheid water,

die door rivieren aangevoerd wordt, beti'ekkelijk gering. Want al voeren

ook de Europeesche stroomen heel wat water aan, langs de geheele Afri-

kaansche kust is de Nijl de eenige noemenswaardige rivier, die zich in de

Middellandsche Zee ontlast.

Waar aldus door verdamping veel water verloren gaat en de hoeveelheid

zoet water, die aangevoerd wordt, daartegen volstrekt niet opweegt, kan

het niet anders, of het zoutgehalte van het water der Middellandsche Zee

moet daardoor toenemen en daarmede tevens het specifiek gewicht. Doch

om de zelfde reden moet ook de spiegel van de Middellandsche Zee lager

zijn dan die van den Atlantischen Oceaan. We krijgen dus — ^.ij het

ook op kleine schaal — een soortgelijken toestand, als ware het hooger

staand waterbekken van den Atlantischen Oceaan met water, het lager

staand bekken van de Middellandsche Zee met olie gevuld, waarvan na-

tuurlijk het ontstaan van de hierboven genoemde stroomen het gevolg

wezen moet.

Het vermoeden, dat het bestaan der zeestroomen, onder sommige om-

standigheden, ook invloed zal uitoefenen op den vorm van het vaste

land, ligt voor de hand en onderzoekingen op dat punt hebben het dan

ook boven allen twijfel verheven. Als voorbeeld willen we op Frankrijk

wyzen, welks Zuid- en Westkusten den grootstèn invloed daarvan onder-

vonden hebben, ja die haar tegenwoordigen vorm uitsluitend aan het be-

staan dier stroomen danken.

In het Zuiden heeft de van het Oosten naar het Westen zich bewegende

stroom, die de wateren van de golf van Narbonne in voortdurende beroe-

ring brengt, een kolossale afzetting van slib ten gevolge. Het feit, dat de

vroegere zeehaven Aigues Mortes, waar Lodewijk IX zich met het geheele

leger der kruisvaarders inscheepte, thans een landstad geworden is, op een

afstand van twee uren van de zee verwijderd, kan niet uitsluitend uit het

rijzen van den bodem verklaard worden. Zeker heeft de aanslibbing, die

van het bestaan van bovengenoemde stroom het gevolg is, daartoe min-

stens even krachtig medegewerkt.

Nog grooter is de invloed, die op de Westkust door den Kennelstroom
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uitgeoefend wordt. Deze stroom beweegt zich in de golf van Biscaye, eerst langs

de Spaansche kust in een richting' van West naar Oost, om zich daarna in

noordelijke richting om te buigen en langs de Fransche kust te stroomen.

Deze stroom nu voert groote hoeveelheden slib mede, welke hij op de

Fransche kust afzet, ten gevolge waarvan aldaar zware zandbanken zijn

ontstaan. Wanneer deze banken, gedurende de ebbe, voor een deel boven

water komen, dan voeren de westenwinden het spoedig door de zon ge-

droogde zand naar de tegenoverliggende kust. Door deze werking zijn

daar zware duinen in het aanzijn geroepen, die den mond van een tal van

kleinere stroomen versperrende, op haar beurt uitgestrekte poelen en moe-

rassen hebben doen ontstaan.

Bij alle • waterbekkens, die sedert langen tijd — lang in geologischen zin

— steeds toevoer van water, doch geen zichtbaren afvoer gehad hebben, nemen

we het verschijnsel waar, dat het water in meerdere of mindere mate zout

is. De verklaring van dat verschijnsel ligt als 't ware voor de hand. De

wateren toch, die voorraad aan zulk een bekken toevoeren, zijn steeds —
zij het dan ook in enkele gevallen in slechts geringe mate — bezwangerd

met allerlei stoffen, die ze in haren loop uit den bodem hebben opgelost

en haar toegevoerd worden, door het water, dat van alle zijden toevloeit.

Dat de hoeveelheid dier stoffen soms tamelijk groot is, blijkt reeds uit de

kleur der meeste rivieren. Het water toch is op zich zelf kleurloos en de

gele, bruine of groene kleur eener rivier, of welke andere kleur dat dan ook

zijn moge, is alleen een gevolg van stoffen, die in haar water zijn opgelost.

Wanneer er nu geen afvoerkanalen zijn, door welke deze stoffen weder

verwijderd kunnen worden en de verdamping de eenige factor is, die het

water uit eenig bekken weder afvoert, kan het niet anders, of de hoeveel-

heid dier opgeloste stoffen moet met den dag toenemen en eindelijk een

zeer merkbaren invloed uitoefenen.

Op de zelfde wijze is in den loop der eeuwen het water van de wereld-

zee niets anders dan een groote zoutoplossing geworden. Wel is de hoe-

veelheid zout, die door de rivieren naar den oceaan wordt afgevoerd, uiterst

gering in vergelijking met de massa water van den geheelen oceaan, doch

ook hier heeft zich, door de langdurige werking, de macht van het kleine

ten duidelijkste bewezen een groote macht te zijn. Dag aan dag werd

nieuwe voorraad naar de zee afgevoerd en er was geenerlei werking, welke

die voorraad cok maar eenigszins kon doen verminderen, zooals dat bij het

water het geval is door de verdamping. Zoo kan het niet anders of na

verloop van vele duizendtallen van jaren, moest het water van de zee zout-

achtig worden.

Werkelijk wordt de hierboven aangegeven theoi-ie door vele daadzaken

bewezen. Om er slechts een te noemen, wijzen we op eenige meren in

Thibet, die tegenwc^ordig zout water bevatten. Dat dit evenwel niet altijd

zoo is geweest, bewijzen de overblijfselen van schaaldieren, die in zout wa-
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ter niet leven kunnen. Dat verschijnsel moet aldus verklaard worden, dat

er een tijd geweest is, dat die meren afvoerkanalen bezaten, doch dat deze

verdwenen zijn ten gevolge van veranderingen, die in het niveau van den

bodem plaats gehad hebben. Nu mogen, om de ontzaglijke watermassa's van

de wereldzee haar tegenwoordig zoutgehalte te geven, veel langer tijdper-

ken noodig zijn geweest, toch moet men aannemen, dat ook hier een der-

gelijk proces heeft plaats gehad. Intusschen boude men daarbij in het oog,

dat het niet alleen stroomen en rivieren waren, die hier werkzaam waren,

maar dat ook het zeewater zelve veel zout oploste uit den bodem, die zyn

water tot bedding verstrekte.

Onder de vele mineralen, die in het zeewater gevonden worden, moet

in de eerste plaats chloornatrium genoemd worden. Dat dit in zulk een

verbazingwekkende massa voorhanden is, kan ons volstrekt niet bevreemden,

omdat er onder de mineralen bijna geen enkel is, dat zoo gemakkelijk op-

gelost kan worden. Wel is waar is de hoeveelheid koolzure kalkaarde,

die zich in stroomend water bevindt, gewoonlijk nog veel grooter, maar

vooreerst lost deze zich grootendeels op, onder ontwikkeling van koolzuur

en afscheiding van neutrale koolzure kalk, terwijl een ander en hoogst be-

langrijk gedeelte dezer stof door tal van organische wezens verbruikt wordt,

om daaruit hun kalkachtige skeletten en schalen te vormen.

Behalve zuurstof en waterstof, de wezenlijke bestanddeelen, waaruit het

water is samengesteld, heeft de scheikundige tinalyse, tot dusverre, de aan-

wezigheid van de volgende stoffen in het zeewater aangetoond : chloor, dat

na zuurstof en waterstof in de grootste hoeveelheid voorkomt, bromium,

jodium, Huorium, zwavel, dat zoowel als zwavelzuur als onder den vorm van

zwavelwaterstof voorkomt, phosphorus, koolstof, dat zoowel in vrijen toe-

stand als met kalk verbonden voorkomt, stikstof, silicium, als kiezel-

zuur, borium, zilver, koper, lood, zink, kobalt, nikkel, ijzer, mangaan, alu-

minium, magnesium, strontium, bargium, kalium en calcium. Laatst-

genoemd metaal komt meestal voor onder den vorm van koolzure, zwa-

velzure of phosphoi'zure kalk, doch ook wel als chloor-calcium. Hoogst

waarschijnlijk worden ook nog arsenicum en lithrium in het zeewater ge-

vonden.

Aldus bevat de oceaan niet minder dan negen en twintig grondstoffen,

dat is bijna de helft van alle tot dusverre bekende. Van de meeste be-

teekenis zijn de volgende : chloor, zwavelzuur, calcium, kalium, magnesium

en natrium.

In open zee wisselt het zoutgehalte af tusschen 3. 2 8*^/0 en 3.84"/o.

Inzonderheid verdient het opmerking, dat ook een edel metaal — na-

melijk het zilver — in het zeewater voorkomt. Men kwam tot de ontdek-

king van dit feit door de chemische analyse van het zoogenaamde geel-

metaal. Hieronder verstaat men een mengsel, bestaande uit koper, tin,

zink, lood en ijzer, dat gebezigd wordt om de schepen mede te beslaan,

om ze zoowel tegen den invloed van het zeewater, als tegen den paalworm

te beschutten. Bij onderzoek bleek het, dat platen van dat metaal, die,

voordat ze aan de schepen vastgeklonken werden, slechts onnoemelijk kleine

of zelfs in het geheel geen sporen van zilver vertoonden, na drie of vier

reizen een groote hoeveelheid van dat metaal bevatten.
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Door koper wordt namelijk een oplossing van koolzuur, zilver en zout-

zuur sodium langzaam ontbonden, waarbij zoutzuur koper gevormd wordt,

terwijl het zilver nederslaat op de oppervlakte van het koper.

Alleen Nederland verbruikt jaarlijks voor het beslag zijner schepen 300000

kilogrammen geelmetaal. Gemiddeld houden die platen het zes jaar uit

en in dat tijdsverloop onttrekt die gezamenlijke metaalmassa 90 kilogram-

men zilver aan den oceaan. Wanneer men nu nagaat hoeveel grooter het

verbruik nog is in Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Staten en hoeveel

er ook door andere zeevarende natiën benoodigd is, dan kan men de hoe-

veelheid zilver, die langs dezen weg, in den loop van zes jaren, aan de

zee onttrokken wordt, minstens op negen ton, d. i. honderd en tachtig cen-

tenaars begroeten. Die hoeveelheid zilver, in verband met de lengte van den

door de schepen afgelegden weg en den tijd, dien ze dus met het zee-

water in aanraking waren, heeft tot de berekening geleid, dat er in de

wereldzee minstens tien millioen ton zilver aanwezig moet zijn. Die massa

vertegenwoordigt een waarde van niet minder dan ruim twee honderd

milliarden guldens. Volgens de opgaven van Alexander von Humboldt

werd, tot op het begin van de revolutie, in Mexico, een gewicht van

110362222 kilogrammen aan zilver uit de nieuwe wereld naar Europa

uitgevoerd, dus nog maar ongeveer een dertiende gedeelte van datgene

wat de oceaan in zijn schoot verbergt.

Ofschoon over het algemeen het zoutgehalte — en daaronder verstaan we

de hoeveelheid opgeloste mineralen in het algemeen — in de verschillende

deelen van den oceaan ongeveer gelijk is, in zooverre althans als men daar-

uit, met vrij groote nauwkeurigheid, het specifiek gewicht van het zeewa-

ter bepalen kan ; toch kan dit in sommige deelen van de wereldzee toch nog

wel eens sterker of minder sterk zijn, dan in andere streken. En wan-

neer we dan de oorzaken nagaan, die dit verschijnsel te weeg brengen,

dan vinden we daarvoor twee belangrijke factoren in de verdamping en

de ijsvorming. Daar nu de eerste oorzaak uitsluitend en de tweede hoofd-

zakelijk aan de oppervlakte van den oceaan haar werking uitoefent, mogen

we al dadelijk de veronderstelling uitspreken, dat het verschil in zoutgehalte

zich inzonderheid in de bovenste lagen der zee openbaren zal.

Wanneer aan een oplossing van zout, hetzij door verdamping, hetzij door

ijsvorming een grootere of kleinere hoeveelheid zuiver water onttrokken

wordt, dan spreekt het van zelf, dat het zout zich in het overblijvende

water concentreert en het zoutgehalte van dat water dien ten gevolge veel

grooter worden zal. Evenzoo zal het afnemen, wanneer eenigszins belang-

rijke toevoer van zoet water plaats heeft.

Om^ de beide polen nu, waar een inderdaad ontzettend groote ijsvorming

plaats vindt, kunnen we dus verwachten een gebied aan te treffen, waar

de zeeën'^een betrekkelijk zeer hoog zoutgehalte hebben.

Met het oog op de klimatologische toestanden heeft men het gebied, dat

zich tusschen de poolzeeën uitstrekt, nog weder in vijf gordels verdeeld, in

elk^waarvan de zee weder een verschillend zoutgehalte heeft. Vooral sterk

geprononceerd^ is het karakter van die gordels, welke samenvallen met de

gebieden van den Noord-Oost- en den Zuid-Oostpassaat. Daar toch heerscht

een zeer sterke verdamping, bij een uiterst geringen nederslag van water.
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Het spreekt dus wel van zelf, dat we daar een betrekkelijk zeer hoog

zoutgehalte moeten waarnemen. Daar tusschen in strekt zich de gordel

der windstilte uit, .met veel regen en dien ten gevolge is het zoutgehalte

van het zeewater van dezen gordel ook veel minder groot.

Dat inderdaad de meerdere of mindere hoeveelheid regenwater een be-

langrijken invloed op het zoutgehalte en daarmede op het specifiek gewicht

van het zeewater heeft, moge blijken uit de volgende vooibeelden.

In de Zuid-Chineesche Zee waait de Zuid-West moesson gedurende den

tijd, dat de zon eene noordelijke declinatie heeft, terwijl daarentegen de

Zuid-Oost moesson heerscht, wanneer de declinatie der zon zuidelijk is.

De eerste nu is een vochtige wind, dewijl hij over het waterbekken van

den Grooten Oceaan henenstrijkt ; de tweede daarentegen, die van de

landzijde komt, is een droge wind. Wanneer nu de hier boven aange-

geven theorie juist is, dan moet de laatstgenoemde wind een aanmerkelijke

stijging van het zoutgehalte van het zeewater ten gevolge hebben. En

inderdaad hebben de nieuwere, zeer nauwkeurige onderzoekingen bewezen,

dat in het begin van November, d. i. gedurende de laatste dagen, dat

de Zuid-West moesson heerscht, het specifiek gewicht van het water dezer

zee 1.02518 bedraagt, terwijl het reeds in Januari gestegen is tot 1 .02534,

Een tweede, zoo mogelijk nog sterker voorbeeld, vinden we in den in-

vloed van plotselinge hevige regenbuien. Zoo ontdekte C. K. Oed, op den

4den Augustus 1859, des voormiddags ten negen uur, dat, tengevolge van

een zwaren slagregen, het specifiek gewicht van het water binnen den tijd

van een uur, van 1.0266 tot 1.0198 gedaald was. Keeds des namiddags

ten drie ure, was echter het soortelijk gewicht tot zijn normalen toestand

teruggekeerd.

In het ISToord-Atlantische bekken bereikt het specifiek gewicht van het

water aan de oppervlakte zijn hoogste punt op 22° N.B. en 40" W. L. v. G.

Van hieruit heeft in zuidelijke richting een vrij snelle afneming van het

soortelijk gewicht plaats ; naar het Noorden toe, gaat daarentegen die af-

neming uiterst langzaam, zoodat zelfs op hooge breedten, zooals gebleken

is uit de zeer grondige onderzoekingen van Mahn, het water van den

Atlantischen Oceaan nog een betrekkelijk hoog soortelijk gewicht behoudt.

In het zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan ligt het maximum
van het soortelijk gewicht eveneens in den gordel der passaten. Echter

ligt het hier niet zoo ver van den equator verwijderd als in de Noordelijke

helft en daarbij ligt het dicht bij de Amerikaansche kust. Daar toch is

het water het zwaarst (1,02785), op een Zuiderbreedte van 18". Zonder-

ling is het sterke zoutgehalte van het water langs de kust van Brazilië,

omdat juist hier de reuzenstroomen van Zuid-Amerika hun ontzaglijke

massa's zoet water in den oceaan uitstorten. Van af de breedte van de

Kaap de Goede Hoop neemt het water naar het Zuiden toe steeds af in

zwaarte. Toch is het verschil tot op 60" N.B. betrekkelijk gering.

In den Grooten Oceaan zijn de verhoudingen ten opzichte van het zout-

gehalte weer geheel anders dan in de Atlantische zeeën. Terwijl in de

laatstgenoemde twee gordels met een sterk zoutgehalte zeer duidelijk waar-

genomen worden, vindt men in den Grooten Oceaan slechts één dergelijken

gordel en wel in het zuidelijk deel. In het noordelijk deel is het soor-
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telijk gewicbt bijna overal gelijk en daarbij over het algemeen zeer gering.

Immers het maximum bedraagt niet meer dan 1.0265, terwijl in den goi'del

van den passaat in het zuidelijk deel, over een groote uitgestrektheid, een

specifiek gewicht van 1.027 waargenomen wordt. liet geringe zoutgehalte

van het noordelijk deel moet klaarblijkelijk toegeschreven worden aan de

zeer zwakke passaat, die gedurende den tijd van een half jaar verdrongen

wordt door den regenaanbrengenden Zuid-West-moesson.

Ook in den Indischen Archipel is het zoutgehalte van het zeewater uiterst

gering. Daar toch daalt het specifiek gewicht tot 1.0255, ja op sommige

punten zelfs tot 1.025. De reden van dit verschijnsel is niet moeilijk na

te gaan. Immers die zee ligt in den gordel der windstilte en heeft dus

een zeer sterken nederslag, terwijl ook de van de eilanden afvloeiende

stroomen en rivieren groote hoeveelheden zoet water naar den oceaan

afvoeren.

De Indische Oceaan is, wat het zoutgehalte van zijn water aangaat, nog

betrekkelijk weinig onderzocht en inzonderheid met het noordelijk deel is

dat het geval. Wat men er van te weten gekomen is, pleit voor de meening,

dat deze Oceaan onder de verschillende wereldzeeën het geringste zoutge-

halte bezit.

Uit het voorgaande blijkt ten duidelijkste, dat het verschil, 't welk

waargenomen wordt in het zoutgehalte van de verschillende deelen der

wereldzee, het gevolg is van klimatologische verschijnselen en wel vooral

van het al of niet aanwezig zijn van vochtige luchtstroomen . Naarmate

de dampkring verder van haar verzadigingspunt verwijderd is, des te ster-

ker zal de verdamping zijn en des te grooter dientengevolge het zout-

gehalte van het zeewater.

Tot dusverre vestigden wij alleen onze aandacht op het zoutgehalte der

aan de oppervlakte van den oceaan gelegen waterlagen. Wanneer men op

grootere diepten komt, worden de verhoudingen geheel anders. Op grond

van een aantal onderzoekingen schijnt men de volgende wet aan te mogen

nemen.

Het specifiek gewicht van het zeewater wordt steeds geringer van de

oppervlakte af tot op een diepte van 800 tot 1000 vademen. Maar is die

diepte eenmaal bereikt, dan stijgt het weder en naar het schijnt houdt die

vermeerdering aan tot men den bodem van den oceaan bereikt heeft. In

de onderste waterlagen van de Stille Zuidzee wisselt het af van 1,0257

tot 1,0259. Dit komt overeen met het specifiek gewicht der benedenste

waterlagen van het zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan. In den

tropischen gordel van het Noord-Atlantische bekken stijgt het weder. Daar

vindt men op een diepte van 2000 tot 3000 vademen een soortelijk go-

wicht van 1,0261G, terwijl het op 3000 tot 4000 vademen tot 1,02632 stijgt.
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Ook voor de tusschen de keerkringen gelegen zeeën gaat de bovenge-

noemde wet door. Alleen in den gordel der windstilten merkt men een

geringe afwijking op. Wel neemt het specifiek gewicht van de oppervlakte

naar beneden toe, tot op een diepte van 50 a 150 vademen, doch van

dat punt af zijn de waargenomen verscliijnselen weder in overeenstemming

met de algemeene wet. Dit verschijnsel vindt vermoedelijk daarin hare

verklaring, dat de passaatwinden groote hoeveelheden zoet water aanvoeren.

Dat water heeft evenwel een betrekkelijk hooge temperatuur, tengevolge

waarvan het aan de oppervlakte blijft.

Opmerkelijk is het, dat er, evenals in den Noord-Atlantischen, ook in

den Indischen Oceaan een gebied gevonden wordt, waar de onderste wa-

terlagen een betrekkelijk zeer hoog soortelijk gewicht hebben. En vooral

daarom schijnt dat zonderling, omdat men aaa de oppervlakte van deze

wereldzee nergens water van een hoog soortelijk gewicht aantreft. Volgens

de onderzoekingen, die aan boord van de »Gazelle" werden gedaan, wordt

op 45" N.B. nog het normale soortelijk gewicht van 1.0256 gevonden.

Op 4:2^ N.B. is het reeds gestegen tot 1,02617 en die vermeerdering neemt

naar bet Noorden nog toe. In de nabijheid van Mauritius stijgt het zelfs

tot 1,02682, terwijl het aan de oppervlakte slechts 1,02624 bedraagt.

Vermoedelijk wordt zoowel in den Atlantischen als in dit deel van den

Indischen Oceaan dat hooge zoutgehalte veroorzaakt door submarine stroo-

men, die de rijkelijk met zout bezwangerde wateren van de Middellandsche

en Eoode Zeeën naar dien oceaan afvoeren.

Wanneer we nu nog eens een blik slaan op de verschijnselen der ver-

schillende zeeën met het oog op het zoutgehalte, dan komen wij tot deze

slotsom, dat er op grootere diepte een tamelijk groote gelijkheid bestaat,

terwijl in de hoogere lagen aanmerkelijke verschillen waargenomen worden.

Want dan vinden we in den Atlantischen Oceaan een gemiddeld zoutgehalte

van 3,6*70, terwijl dit voor den Groeten en den Indischen Oceaan slechts

Sjö^/o bedraagt. Men zou juist het tegendeel verwachten, wanneer men
het oog vestigt op den aanvoer van zoet water in de genoemde wereld-

zeeën. De Zuidzee toch ontvangt geen andere grootere rivieren dan de

Amoer, de Hoang-ho, de Yan-tse-kiang, de Kambodja en de Columbia,

terwijl daarentegen dè Atlantische Oceaan de watermassa's opneemt van

den St. Laurens, de Mississippi, de Orinoco, de Amazone-rivier en de Rio

de la Plata, nog gezwegen van den Congo, Niger en Gambia.

Hieruit blijkt dus, dat de hydrografische toestanden der aangrenzende

vastelanden weinig invloed op het zoutgehalte der oceanen uitoefenen.

Men moet veeleer de reden hierin .zoeken, dat zich ten oosten van den

Atlantischen Oceaan de grootste massa's . van het vasteland uitstrekken.

Dit heeft een groote droogte van de in den Atlantischen Oceaan waaiende

passaatwinden ten gevoige, terwijl die, welke over den Grooten en Indischen

Oceaan strijken, veel vochtiger zijn. Daaruit volgt de mindere verdamping

en dus ook het grootere zoutgehalte van de Atlantische zee. In over-

eenstemming met deze verklaring is het buitengemeen sterke zoutgehalte

der zee langs de kusten van de Sahara en Marokko, dat niet minder dan

3,8% bedraagt.

.
In de kustzeeën is het zoutgehalte altijd geringer of grooter dan in de
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open zee. Dat komt daarvandaan, dat in de afgesloten zeebekkens het

verlies aan water door verdamping en de toevoer door neerslag en rivieren,

bijna nooit met elkander overeenkomen, Is de laatste grooter, dan ontstaat

natuurlijk strooming in de richting van de open zee. Voorbeelden hiervan

vinden we in de Oostzee en de Zwarte Zee, die een zoutgehalte van 0,49"/o

en l,777o hebben. In eerstgenoemde zee zijn de verschillen tussehen de

onderscheidene deelen ook nog weder in het oog loopend. Terwijl het

water tussehen de Zweedsche kust en Bornholm nog een zoutgehalte van

0,75"/o bevat, daalt dit cijfer in de nabijheid van Kroonstad tot 0,06°/().

Omgekeerd hebben natuurlijk een sterker verdamping, gepaard met ge-

ringer toevoer van water, een sterker zoutgehalte ten gevolge. Zoo verliest

de Middellandsche Zee — de Zwarte Zee buiten rekening gelaten — door

verdamping jaarlijks een waterlaag van 50 Engelsche voet dikte, terwijl

er tengevolge van den neerslag slechts 22,3 voet aangevoerd wordt, zoodat

jaarlijks, tengevolge van die grootere verdamping, een waterlaag ter dikte

van 27,7 voet verloren gaat. Dat verlies bedraagt dus over het geheele

bekken niet minder dan 508,000 kub. M. Nu voert de Nijl per jaar slechts

21,653 kub. M. water naar de Middellandsche zee af. Nemen we nu aan —
en dan is onze schatting zeker niet te laag •— dat ook elk van de zeven

andere groote stroomen — Ebro, Rhóne, Po, Donau, Dnjester, Dnjeper en

Don — de-zelfde hoeveelheid aanvoeren, dan komt men tot een totaalcijfer van

173,000 kub. M. en bedraagt dan het jaarlijksch verlies nog 335,000 kub. M,

Dit verlies moet door den Atlantischen Oceaan worden vei-goed ; vandaar

de sterke strooming door de straat van Gibraltar. Vandaar ook het hooge

zoutgehalte van de Middellandsche zee, dat niet minder dan 3,8"/^ be-

draagt. En dat cijfer zou zeker nog veel hooger zijn, indien niet de on-

derzeesche strooming door de genoemde straat, waarvan we reeds vroeger

melding maakten, het zoute water der Middellandsche Zee naar de Atlan-

tische afvoerde.

• Het sterkste zoutgehalte werd tot dusverre in de Eoode Zee gevonden.

Daar toch trof men een maximum van 4,3067 aan.

We eindigen onze beschouwing van de zeeën met een algemeen bekend

en dagelijks terugkeerend verschijnsel ter sprake te brengen. We bedoelen

ebbe en vloed of de getijen.

De verklaring van dit verschijnsel, op zich zelve niet moeilijk, wordt

echter min of meer bezwarend, waar men de zaak door geenerlei figuur

op kan helderen. We gelooven niet beter te kunnen doen dan de zeer

populaire en eenvoudige verklaring van een onzer vaderlandsche schrijvers

over te nemen.

Het verschijnsel is een gevolg van de aantrekking, die door zon en

maan op de aarde wordt uitgeoefend en die zich openbaart door een op-
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lieffing der zoo bewegelijke waterdeeltjes van den oceaan. Om de zaak zoo

eenvoudig mogelijk voor te stellen, zullen we eerst den invloed van zon

en maan elk afzonderlijk nagaan en daarna zien hoe uit de gezamenlijke

aantrekking dezer hemellichamen de ebbe en vloed kan worden verklaard.

Daarenboven zullen we veronderstellen, dat de geheele oppervlakte der

aarde met water bedekt is en dat dus de beweging der waterdeeltjes door

geen vaste landen of eilanden gestoord wordt.

De aantrekking van zon en maan werkt natuurlijk het sterkst op de

naar die hemellichamen toegekeerde punten van onze planeet. Door de

aantrekking der zon nu zou het water aan de naar haar toegekeerde, d. i. dus

de dagzijde der aarde zich verheffen en een golf vormen, die, omdat ze

steeds naar de zon was gericht, tengevolge van de dagelijksche beweging

der aarde, in 24 uren eenmaal om de aarde loopen zal. Maar ook aan de

tegenovei'gestelde zijde zal vloed wezen. De reden hiervan is deze: het middel-

punt der aarde is minder ver van de zon verwijderd dan de zijde, die van dit

hemellichaam afgekeerd is; de aantrekking werkt dus sterker op het middelpunt

dan op het laatstgemelde gedeelte der oppervlakte, en daarom zal zich het

water meer van de zön verwijderen en ook daar een vloed vormen. Met andei'e

woorden : indien men zich een lijn voorstelt, die door het middelpunt der zon

en dat der aarde gaat, dan zal deze de aardoppervlakte in twee punten snijden.

Nu liggen het naar de zon gekeerde punt, het middelpunt der aarde en

het van de zon afgekeerde punt in de zelfde lijn, maar op verschillende

afstanden van de zon, waarom zij ook met een verschillende kracht aan-

getrokken zullen worden. Daar nu bet gedeelte der vaste, samenhangende

aardkorst, dat binnen de dagzijde der aarde begrepen is, sterker wordt

aangetrokken dan het verder verwijderde gedeelte, dat op de nachtzijde

der aarde ligt, zoo wordt het vaste gedeelte der aarde aan de nachtzijde

als 'tware onder water getrokken, zoodat er dus aan twee tegenoverge-

stelde zijden vloed moet ontstaan.

Tusschen die beide vloeden in zal het natuurlijk ebbe zijn, daar het

water van daar wordt weggetrokken. Ook met het oog daarop zal het

aan de nachtzijde der aarde, waar de waterstand hooger is, dan ze zes uren

vroeger was, vloed zijn.

Ten gevolge van de aantrekkingskracht der zon zal er dus, op elk punt

der aardoppervlakte, binnen den tijd van 24 uren, twee malen vloed en

twee malen ebbe zijn. Die vloeden zullen tusschen de keerkringen het

hoogst zijn, dewijl de aantrekking der zon aldaar het sterkst werkt.

Evenals de zon verwekt ook de maan aan twee tegenovergestelde ge-

deelten der aardoppervlakte vloed. De werking, door de maan in dit op-

zicht uitgeoefend, is sterker dan die van de zon, tengevolge van de

meerdere nabijheid van het eerstgenoemde hemellichaam. Ze verhoudt zich

tot die van de zon ongeveer als 5 tot 2.

Dit vereischt eenige nadere toelichting. Natuurlijk is het totaal der

aantrekkingskracht, door de zon uitgeoefend, veel grooter, dan die welke

de maan uitoefent. Doch daar komt het niet op aan. De kwestie is

veeleer de hoegrootheid van het verschil der aantrekkingskracht, door de

zon en maan op de onderscheidene punten der aardoppervlakte uitgeoefend

en dat verschil is bg de maan veel grooter dan bij de zon.
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Daar de maan in 24 uren 50 minuten schijnbaar eenmaal om de aarde

loopt, zullen ook de beide vloeden, die zij verwekt, in dien zelfden tijd,

eenmaal rondom de aarde loopen. ^

De zon en de maan kunnen ten opzichte van elkander zeer verschillende

standen innemen en vandaar dat ook de invloed van deze beide hemel-

lichamen, naar gelang van de omstandigheden, zeer verschillend zijn kan.

Wanneer b. v. de maan in een harer kwartierstanden is gekomen,

staat zij op een afstand van 90° van de zon verwijderd. In dat geval

werken zon en maan elkander tegen. Immers daar waar de zon vloed

doet ontstaan, trekt de maan het water weg, terwijl omgekeerd daar

waar de maan haar vloedgolf vormt, de ebbe van de zon gevonden

wordt. In dat geval zal dus de uitwerking van de aantrekkingskracht

van zon en maan een zeer geringe zijn en zal het zoogenaamde doode getij

ontstaan.

Gedurende nieuwe en volle maan zijn de omstandigheden geheel anders.

Dan staan zon, maan en aarde m een rechte lijn, ten opzichte van elkander.

De vloeden en ebben, door zon en maan verwekt, vallen dan samen en

versterken elkander, waardoor zoowel ebbe als vloed aanzienlijk veel grootër

worden. De dan ontstaande vloeden zijn bekend onder den naam van

springvloed.

Daarbij moet men nog in het oog houden, dat zich hierbij twee gevallen

kunnen voordoen. Zon en maan kunnen namelijk in conjunctie, ze kunnen

ook in oppositie zijn. Het eerste heeft, plaats bij nieuwe maan, wanneer

de maan tusschen de zon en de aarde, 'het laatste bij volle maan, wanneer

de aarde tusschen de zon en de maan- staat. In het eerste geval nu zal

een der vloeden de grootste hoogte bereiken, die ooit bereikt kan worden.

Immers, de beide vloeden, die door zon en maan in het aanzijn geroepen

worden, komen in hoogte niet met elkander overeen. De vloed, die ontstaat

aan de naar het hemellichaam toegekeerde zijde der aarde, zal hooger stijgen

dan die welke aan de tegenovergestelde zijde ontstaat. Zoo wordt dus een

grootere en een kleinere vloedgolf gevormd. Wanneer nu zon en maan in

oppositie staan, dan valt de grootste vloedgolf der zon te zaraen met den

kleinste van de maan en omgekeerd. Staan ze daarentegen in conjunctie,

dan zullen de beide grootste vloedgolven, door die hemellichamen in het

aanzijn geroepen, samen vallen.

Deze in theorie zoo eenvoudige verschijnselen worden echter door een

tal van bijomstandigheden tamelijk samengesteld. Vooreerst toch hebben

ebbe en vloed dit gemeen met vele andere metereologische verschijnselen,

dat zy het maximum harer ontwikkeling bereiken eerst nadat de kracht,

die haar in het aanzien riep, haar hoogste punt reeds lang overschreden

heeft-. Even als de grootste warmte van den dag niet samenvalt met den

hoogsten stand van de zon, maar eerst een a twee uren later bereikt wordt,

zoo ook is de vloed op eenig punt der aardoppervlakte niet het hoogst,

wanneer de maan op dit punt culmineert, maar ongeveer twee en een

half uur later. Het zelfde geldt natuurlijk van de ebbe. Dit verschijnsel

vindt zijn verklaring in de inertie of traagheid van het water, waardoor

zijn massa eerst dan aan den invloed van eenige werking begint te ge-

1, Dr. F. W. C. Krecke, Handboek der iialuuikuudige aardrijkskunde.
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hoorzamen, wanneer die werking gedurende korter of langer tijd bestaan heeft.

Een andere oorzaak, die storend werkt op de regelmatigheid van het

verschijnsel, is de ongelijke afstand der beide hemellichamen tot de aarde,

gedurende den loop van een zelfde jaar, In het wintersolstitium is, zooals

we weten, de zon dichter bij de aarde dan in het zomersolstitium. Even-

eens verandert de afstand van de maan tot de aarde, daar zij een ellip-

tische baan doorloopt , elk oogenblik. In overeenstemming hiermede

verandert ook voortdurend de invloed door deze hemellichamen op ebbe

en vloed uitgeoefend. De hoogte van de vloedgolf, die door de zon wordt

voortgebracht, wisselt, tengevolge van het boven aangehaalde, af van 0,235

en 0,26 M., terwijl de gemiddelde hoogte 0,2475 M. bedraagt. Nog grooter

is het verschil in hoogte bij den door de maan in het aanzijn geroepen vloed.

Deze wisselt af van 0,46 tot 0,683 M., terwijl de gemiddelde hoogte 0,5595 M.

bedraagt. Uit een en ander blijkt, dat ook de hoogte, die de springvloed

bereikt, nog zeer verschillend wezen kan. Ze kan stijgen tot 0,26 -|- 0,683

= 0,943 M., terwijl de geringste vloedvorming — bij dood getij — tot

0,46 — 0,26 — 0,2 M. dalen kan. De verhouding tusschen de hoogste

en de laagste vloeden is derhalve als 4 : 19.

Nog wordt door de declinatie van zon en maan invloed uitgeoefend op

de hoogte van de vloedgolf.

Wanneer nu de geheele oppervlakte der aarde met water bedekt was

en de waterdeeltjes bij hunne beweging geenerlei wederstand te overwinnen

hadden, dan zou het verloop van dit verschijnsel in hooge mate eenvoudig

zijn. Juist dan wanneer de maan door de meridiaan van eenig punt ging,

zouden alle punten, onder die meridiaan gelegen, vloed moeten hebben. De

in een richting van Noord naar Zuid uitgestrekte vloedgolf zou zich van

het Oosten naar het Westen met eenparige snelheid voortbewegen en in

ruim 24 uren en 50 minuten haren loop om de aarde volbrengen.

In de werkelijkheid evenwel zien we, dat het er verre van af is, dat

deze regelmatigheid bestaan zou. Vooreerst wezen we er reeds op, dat

in dezen rekening gehouden moest worden met de inertie van het

water. Maar grooter nog is de invloed, die uitgeoefend wordt door de

vastelanden en eilanden en door de ongelijke diepte van de verschillende

deelen der wereldzee. Vooral langs de kusten wordt de vloedgolf her-

haaldelijk in haren voortgang belemmerd door de ondiepte der zee, door

tal van grootere en kleinere eilanden en nauwe straten en golven. Het

kan derhalve niet anders of de vloedgolf moet de punten, die op de zelfde

meridiaan gelegen zijn, op zeer verschillende tijdstippen bereiken. De tijd

nu, die ör verloopt tusschen den doorgang van de maan door de meridiaan

eener plaats en het begin van den vloed, noemt men den haventijd. Daarbij

houde men in het oog, dat de vloed, die het eerst na het culmineeren

van de maan volgt, niet altijd, zelfs meestal niet, de vloedgolf is, door die

culminatie teweeggebracht. De voortgang toch der vloedgolf wordt door

de bovengenoemde oorzaken voor sommige punten zelfs dagen vertraagd.

De hoogte, die de vloedgolven bereiken, hangt van verschillende om-

standigheden af. Wanneer de vloedgolf zich in ruime open zeeën kan voort-

bewegen, dan heeft die beweging regelmatig en met vrij groote snelheid

plaats. Doch wanneer ondiepe zeeën, eilanden of baaien hare beweging
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tégenliouden, dan ontstaat daardoor natuurlijk een vrij sterke ophooping

van water.

Dat verschijnsel doet zich b. v. voor in de Golf van Oman, in de Golf

van Bengalen, de Zuid-Chineesche Zee, de Golf van Panama, in de baaien

op de Oostkust van Patagonië, in de Fundy-baai, in het Kanaal en de

lersche Zee. Langs de kusten dezer zeeën treft men vaak uitgestrekte

streken aan, die afwisselend droog zijn en door het zeewater worden over-

dekt, terwijl we er reeds vroeger op wezen, hoe de waterval van den in

de Fundy-baai uitstroomenden St. John, gedurende den vloed geheel en al

verdwijnt.

In de Golf van Martaban bereikt de vloedgolf een hoogte van 7 M., in

de Golf van Cambay stijgt ze soms tot 11 M., bij Panama bedraagt ze

niet zelden 7 M. In de golven van St. George en Santa-Cruz, in het

Zuiden van Amerika, heeft Pitzroy vloedgolven van 15, 18, ja zelfs 20 M.

waargenomen.

Nergens echter bereikt de vloedgolf zulk een ontzaglijke hoogte als in-

de Fundy-baai, waar de vorm en richting der baai met de plastiek van haren

bodem samenwerkt om den voortgang der vloedgolf tegen te houden. Ter-

wijl aan den ingang het verschil tusschen den hoogsten en laagsten

waterstand slechts 2,7 M. bedraagt, stijgt dat verschil in het achterste

gedeelte tot 21 M. Groote streken, die noch tot het vasteland, noch tot

de zee gerekend kunnen worden te behooren, worden door de vloedgolf in

baaien van een aanmerkelijke uitgestrektheid veranderd. Gestrande schepen

worden weder opgeheven en varen met volle zeilen voort, steden, die

tijdens de ebbe midden in het land liggen, verheffen zich tijdens den vloed

op kleine schiereilanden. Duncan verhaalt, dat hij in het jaar 1864

op een namiddag te Windsor, aan de Fundy-baai, op het terras van een

hotel zat en zag hoe een groote stoomboot aan de kade aanlegde, 's Avonds

maakte hij een wandeling naar dat punt en toen zag hij dat^zelfde schip

op een rots liggen, die zich 20 M. boven het omliggende land verhief.

Volgens John F. W. Herschel zou de vloed bij Annapolis, aan de Fundy-

baai, somtijds meer dan 86,5 M. hoogte bereiken.

Wanneer de vloedgolf de monding eener rivier binnenstroomt, ondervindt

ze natuurlijk steeds een belangrijken tegenstand, niet alleen wegens de on-

diepte , maar ook door de richting van het naar de zee stroomende

rivierwater. Het zwaardere zeewater dringt dan langs den bodem de rivier

op en schuift als het ware als een brug onder het rivierwater, dat daardoor

opgeheven wordt.

In sommige rivieren loopt de vloedgolf tot een aanmerkelijken afstand

van de monding op, in de VVeser b. v. 9, in de Elbe 20 G. M. Andere

rivieren daarentegen ondervinden volstrekt geen invloed van de getijden.

Dit hangt af van de richting der riviermonding.

In sommige gevallen ontstaat het verbazende verschil tusschen den wa-

terstand gedurende de ebbe en den vloed niet alleen tengevolge van de

ondiepte der zee of de vernauwing aan het uiteinde eener golf, maar ook

doordien twee verschillende vloedgolven samenvallen. Zoo heeft Beechy

doorjzeer nauwkeurige onderzoekingen aangetoond, dat het ontzaglijk stijgen

van het water gedurende den vloed, dat waargenomen wordt in de monding
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van den Severn op de Engelsche en in de golf van St. Malo op de

Fransche kust, aan deze omstandigheid toegeschreven moet worden. De
vloedgolf b. V., die het kanaal van St. George binnendringt, ontmoet

in het midden van dat kanaal een andere, die tvraalf uren ouder is, doch

in een richting van Noord naar Zuid de lersche zee doorloopen heeft. Het

zelfde heeft plaats met de het kanaal binnenstrootnende vloedgolf, die zich

op de hoogte van Jersey met een 24 uur oudere vloedgolf vereenigt.

Dat ook in kleinere binnenzeeën de aantrekkingskracht van zon en maan
even goed werkt als in den vollen oceaan, spreekt wel van zelve. Maar
even zeer is het duidelijk, dat daar de ruimte ontbreekt om het verschijnsel

tot zijn volle recht te doen komen. Het verschil in waterstand is daar

zoo gering, dat uiterst nauwkeurige waarnemingen noodig zijn om het te

constateeren. Daardoor is men ten opzichte van somuige zeeëa tot zeer

onjuiste gevolgtrekkingen gekomen. Zoo meende men vroeger, dat in de

Middellandsche Zee geen getijden voorkwamen en het is bekend, dat den

Romeinschen soldaten de schrik om het hart sloeg, toen zij in den Atlan-

tischen Oceaan het verschijnsel voor de eerste maal waarnamen. Toch

ontbreken ebbe en vloed in de Middellandsche zee niet geheel en al, al

zyn ze dan ook niet van veel beteekenis. Op de Spaansche kust b.v.

bedraagt het verschil tusschen den hoogsten en laagsten waterstand nau-

welijks meer dan 0,6 M., bij Livorno niet meer dan 0,3 M., terwijl het bij

Venetië hoogstens 0,9 M. bedraagt. Het geringst is het verschil bij het

Ionische eiland Zanthe, waar een verschil van slechts 0,15 M. waarge-

nomen wordt.

De hoogste vloeden van de Middellandsche Zee treft msn aan in de

Groote en Kleine Syrthe. Aan de monding van den Aued Gabes, die in

de Kleine Syrthe uitloopt, rijst en daalt het water afwisselend 2 M., en

in de haven van Sfaks kan het verschil zelfs 2,6 M. . bedragen. Dat het

verschijnsel zich hier veel sterker openbaart dan in andere deelen van de

Middellandsche Zee, moet waarschijalijk daaraan toegeschreven worden, dat

zich hier noch eilanden, noch schiereilanden bevinden, die aan de Euro-

peesche zijde in zoo groote menigte aangetroffen worden.

Ook de bekende maalstroomen in de straat van Messina kunnen be-

schouwd worden als bewijzen voor het bestaan van ebbe en vloed in de

Middellandsche Zee, daar het karakter dezer natuurverschijnselen zich naar

den stand der maan wijzigt.

In de overige afgesloten zeeën van Europa zijn ebbe en vloed nog minder

merkbaar dan in de Middellandsche Zee. Alleen bij zeer stil weder is het

mogelijk bij Kopenhagen een kleine rijzing en daling van het zeewater te

constateeren. Eerst jarenlange onderzoekingen hebben het boven allen

twijfel verheven, dat er ook in de Oostzee werkelijk sprake is van ebbe

en vloed.
^

Het kleinste zeebekken, waarin men tot dusverre ebbe en vloed waarge-

nomen heeft, is het Michigan-meer in Noord-Amerika. Nauwkeurige on-

derzoekingen hebben aangetoond, dat bij springvloeden, op de hoogte van

Milwaukee, de waterspiegel een rijzing van 0,0265 en bij Chicago van

0,07 32 M. kan ondergaan.
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